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1. Dane personalne 
 

Imię i nazwisko  Maciej Dzikuć  

Miejsce zatrudnienia  Uniwersytet Zielonogórski  

Wydział Ekonomii i Zarządzania  

Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej  

ul. Licealna 9 

65-417 Zielona Góra 

 

E-mail  m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl  

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe według daty ich uzyskania  

 

W 1997 roku rozpocząłem studia dzienne na Politechnice Zielonogórskiej na kierunku 

Zarządzanie i Marketing. Podczas studiów otrzymałem stypendium w ramach programu 

Erasmus-Socrates, dzięki któremu studiowałem jeden semestr w 2000 roku w Niemczech 

(Brandenburgische Technische Universitaet Cottbus, kierunek: Wirtschaftsingenieur). Studia 

były przeze mnie kontynuowane przez kolejny semestr do wiosny 2001 roku, dzięki 

stypendium przyznanemu przez władze landu Brandenburgia. Tytuł zawodowy magistra 

inżyniera uzyskałem 14 czerwca 2002 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 

Zielonogórskiego (do 2001 r. Politechnika Zielonogórska). Pracę doktorską pt. „Ekonomiczne 

i ekologiczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski”, napisaną pod kierunkiem prof. 

dr. hab. inż. dr. h.c. Stanisława Urbana, obroniłem 11 października 2012 r. na Wydziale 

Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Recenzentami 

pracy doktorskiej mojego autorstwa byli: prof. zw. dr hab. Marian Podstawka oraz prof. zw. dr 

hab. inż. Stefan Wrzosek. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu  

 

Od października 2003 r. byłem zatrudniony na Uniwersytecie Zielonogórskim w 

Katedrze Projektowania Systemów Produkcyjnych na stanowisku asystenta, a od października 

2013 r. do chwili obecnej pracuję na stanowisku adiunkta (obecnie w Zakładzie Systemów 

Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej). 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 

roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 882 z późniejszymi zmianami) 

 

Jako osiągnięcie naukowe, które uważam za mój znaczący wkład w rozwój dziedziny 

nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, wskazuję cykl publikacji powiązanych 

tematycznie pt. „Determinanty emisji zanieczyszczeń do powietrza w skali regionalnej. Studium 

przygranicznych obszarów Polski z Niemcami”. 

Na osiągnięcie naukowe składa się 10 publikacji, które zostały opublikowane w języku 

angielskim, co znacznie zwiększa ich dostępność i daje możliwość oceny przez badaczy z 

całego świata. Niemal wszystkie ww. publikacje zastały opublikowane w czasopismach 

znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) z Impact Factor – IF (9 z 10 

publikacji). Większość wskazanych przeze mnie publikacji zostało opublikowanych w 

czasopismach bardzo wysoko punktowanych (według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego -MNiSW), ponieważ 8 z nich uzyskało 40 lub 45 punktów. Ponadto 8 wskazanych 

prac charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem IF, a w czterech przypadkach 5-letni IF wynosi 

ponad 10. Publikacje zostały poddane wielostopniowemu procesowi recenzji, który zakończył 

się powodzeniem, co potwierdza znaczenie naukowe wskazanych przeze mnie publikacji w 

rozwój nauk ekonomicznych. Sumaryczny 5-letni Impact Factor cyklu publikacji to 64,799. 

Całkowity dorobek punktowy według MNiSW w ramach cyklu wynosi 197,7 pkt1. Należy 

podkreślić, że wszystkie wskazane publikacje indeksowane są w bazie Web of Science oraz 

zostały opublikowane w języku angielskim. Natomiast 9 z wybranych publikacji stanowiących 

cykl publikacji znajduje się w bazie Scopus. 

W przypadku sześciu artykułów byłem jedynym autorem lub autorem 

korespondencyjnym, na którym spoczywał główny ciężar związany z odpowiedziami na 

recenzje. Publikacje współautorskie, które zostały przeze mnie wskazane, powstały m.in. we 

współpracy z pracownikami: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dr hab. inż. 

Arkadiusz Piwowar, prof. UE), Uniwersytetu Zielonogórskiego (dr inż. Janusz Adamczyk) oraz 

Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (Siničáková Marianna, doc. Ing., Ph.D.). Należy 

podkreślić, że cztery publikacje powstały w ramach kierowanego przeze mnie grantu 

finansowanego z Narodowego Centrum Nauki2.  

                                                           
1 Punkty zostały obliczone z podziałem na współautorów, zgodnie z oświadczeniami. 
2 Projekt badawczy nr 2015/19/D/HS4/00210 pt. „Ekonomiczne, ekologiczne i społeczne aspekty ograniczenia 

niskiej emisji na terenie Środkowego Nadodrza”, program Sonata 
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Problem badawczy koncentrował się na społeczno-ekonomicznych aspektach 

związanych z powstawaniem szkodliwych emisji na obszarze przygranicznym Polski z 

Niemcami. Głównym celem prowadzonych analiz było określenie społecznych oraz 

gospodarczych przyczyn i skutków emisji pyłów oraz szkodliwych gazów. Przyczynkiem do 

prac badawczych był problem niesprawności i nieefektywności systemów gospodarczych, a 

także brak skutecznych instrumentów polityki gospodarczej w tym zakresie. Analizy dotyczyły 

źródeł emisji na terenach przygranicznych; skuteczności programów ochrony powietrza i 

innych działań realizowanych w celu poprawy w badanym zakresie; efektywności inwestycji 

na rzecz ograniczenia tych emisji itp. Podstawą wnioskowania był opis stanu zjawisk 

gospodarczych i społecznych w ramach podejmowanej tematyki (przy uwzględnieniu 

specyficznych uwarunkowań przyrodniczych i technologicznych), w tym ustalenie charakteru 

i natężenia powiązań między badanymi czynnikami. Istotnym elementem prac badawczych 

były analizy potencjału ograniczenia emisji przy wykorzystaniu techniki LCA (Life Cycle 

Assessment - Ocena Cyklu Życia). Wyjaśnianie i rozwiązywanie problemów ekonomicznych 

w badanym zakresie przedmiotowym dotyczyło obszaru kilku ekonomik sektorowych, w tym 

głównie ekonomiki transportu oraz ekonomiki przemysłu. 

Ewolucja gospodarki w Polsce w kierunku rozwoju zrównoważonej, konkurencyjnej 

gospodarki niskoemisyjnej opartej o surowce odnawialne, związana jest z koniecznością 

wprowadzenia zmian organizacyjnych i technicznych w różnych sektorach i gałęziach 

gospodarki. Istotne miejsce w rozwoju biogospodarki ma wykorzystanie odnawialnych 

zasobów paliw do produkcji energii. Wyczerpywanie się kopalnych surowców energetycznych 

oraz niekorzystne efekty zewnętrzne wynikające z ich wykorzystania powodują, że coraz 

większego znaczenia nabierają odnawialne źródła energii, w tym biomasa.  

Poprawa jakości powietrza na obszarach przygranicznych Polski z Niemcami wpisuje się 

w koncepcję zrównoważonego rozwoju. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

niesie propozycję bardziej odpowiedzialnego korzystania ze środowiska przez ludzi. Redukcja 

emisji zanieczyszczeń do powietrza poprawi funkcjonowanie człowieka w regionie bez 

nadmiernego obciążania środowiska szkodliwymi substancjami. Działania człowieka mające 

na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza wpływają na poprawę 

warunków życia ludzi. 

Należy podkreślić, że cykl publikacji, który stanowi osiągnięcie naukowe w niniejszym 

wniosku, odnosi się do teorii czynników produkcji. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ma 

wpływ na każdy z trzech czynników produkcji (praca, kapitał, ziemia). Emisja szkodliwych 
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substancji do powietrza znacząco obniża jakość pracy. Pracownicy wdychający złej jakości 

powietrze będą częściej przebywać na zwolnieniach lekarskich oraz nie będą tak zdrowi i 

wydajni jak mogliby być, gdyby ilość szkodliwych substancji lotnych byłaby mniejsza. Emisja 

zanieczyszczeń do powietrza również negatywnie oddziałuje na kapitał. Elementy wyposażenia 

przedsiębiorstw, elewacje budynków oraz maszyny i urządzenia są narażone na niekorzystne 

działanie zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Także ziemia, czyli trzeci z 

klasycznych czynników produkcji ulega pogorszeniu na skutek emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. W ziemi osadzają się pyły zawieszone, zawarty w nich benzo(a)piren oraz inne 

szkodliwe substancje. Gorsza jakość ziemi bezpośrednio wpływa na jakość płodów rolnych, a 

w konsekwencji również na żywność.  

Emisja zanieczyszczeń do powietrza oddziałuje na szereg czynników 

mikroekonomicznych. Pyłowe i gazowe zanieczyszczenia powietrza mogą negatywnie 

wpływać na: dobra materialne w warunkach lokalnych, kondycję ekonomiczną gospodarstw 

domowych oraz poziom uzyskiwanych dochodów, który może być znacznie niższy np. w 

regionach utrzymujących się z turystyki. Należy zauważyć zła jakość powietrza powoduje 

również zwiększenie kosztów codziennego funkcjonowania ludności, związanych np. z 

leczeniem. Ponadto emisja zanieczyszczeń do powietrza przyczynia się do wzrostu kosztów 

życia poprzez szybsze zużywanie się dóbr materialnych (skóra, papier, odzież itp.). 

Ponadto jakość powietrza może wpływać na podaż siły roboczej. Zła jakość powietrza 

jest najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów w krajach UE, która jest związana z 

zanieczyszczonym środowiskiem. Zanieczyszczone powietrze przyczynia się w UE do 

dziesięciokrotnie większej liczby zgonów niż wypadki drogowe. Według ostatnich danych w 

Polsce z powodu złej jakości powietrza rocznie umiera niemal 50 tys., czyli piętnastokrotnie 

więcej niż w wypadkach drogowych. Zła jakość powietrza w 2010 r. przyczyniła się do ponad 

400 tys. przedwczesnych zgonów w UE. Szacuje się, że koszty skutków złej jakości powietrza 

wyniosły w UE w 2010 r. od 330 do 940 mld EUR. Natomiast Polska gospodarka z powodu 

nadmiernego zanieczyszczenia traci rocznie kilkadziesiąt mld zł. Należy zauważyć, że emisja 

zanieczyszczeń do powietrza może negatywnie wpływać również na koniunkturę gospodarczą 

w poszczególnych regionach kraju oraz taryfy podatkowe i politykę fiskalną. 

Cykl publikacji powiązanych tematycznie przedstawiono według poruszanej tematyki 

badawczej. Pierwsze pięć publikacji dotyczy ekonomicznych aspektów wytwarzania energii w 

elektrowniach systemowych oraz mniejszych instalacjach zasilanych odnawialnymi źródłami 

energii. Publikacje odnoszą się również do poszukiwania efektywnych ekonomicznie metod 
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ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Artykuły te wskazują również na zwiększone 

koszty, które muszą być ponoszone w celu wytwarzania energii w sposób ekologiczny oraz 

wskazują na metody oceny procesów produkcyjnych. Kolejnych pięć publikacji dotyczy 

ekonomicznych problemów związanych z ograniczaniem niskiej emisji. 

Polska jest krajem, w którym energię elektryczną wytwarza się głównie poprzez spalanie 

węgla kamiennego i brunatnego. Ten sposób wytwarzania energii w znacznym stopniu 

negatywnie wpływa na środowisko, z uwagi na powstające emisje podczas spalania węgla. 

Ponadto Polska została zobowiązana, poprzez przepisy prawne ustanowione przez Unię 

Europejską, do zmniejszenia udziału paliw kopalnych wykorzystywanych do wytwarzania 

energii elektrycznej. Jedną z możliwości wspomagającą ograniczenie zużycia surowców 

nieodnawialnych jest współspalanie biomasy z węglem w dużych elektrowniach węglowych. 

Racjonalne wykorzystywanie odnawialnych zasobów energii jest jednym z ważnych 

elementów zrównoważonego rozwoju kraju. Współspalanie biomasy w Polsce jest postrzegane 

jako jedna z najkorzystniejszych ekonomicznie możliwości ograniczania zużycia 

nieodnawialnych surowców energetycznych. Rozwiązanie jest wartą rozważenia alternatywą, 

pozwalającą zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski.  

Celem pierwszego artykułu3, składającego się na cykl publikacji powiązanych 

tematycznie, było wskazanie potencjału biomasy jako istotnego odnawialnego źródła energii w 

Polsce. W publikacji wskazano jakie znaczenie ekologiczne i ekonomiczne ma rozwój 

współspalania biomasy z węglem w Polsce podczas produkcji energii elektrycznej. W artykule 

przeprowadzono analizy, za pomocą metody LCA wykorzystania współspalania biomasy z 

węglem brunatnym w Elektrowni Turów oraz we współspalaniu biomasy z węglem kamiennym 

w Elektrowni Dolna Odra. Obie elektrownie stanowią ważny element w systemie wytwarzania 

energii elektrycznej w zachodniej części Polski. Zastosowanie LCA w niniejszej pracy 

dowiodło, jakim wpływem na środowisko cechuje się wytwarzanie energii elektrycznej poprzez 

spalanie węgla oraz jakie korzyści środowiskowe i ekonomiczne można uzyskać poprzez 

zwiększenie udziału biomasy w wybranych elektrowniach węglowych w Polsce. Podkreślić 

także należy, że w publikacji zwrócono uwagę na negatywne aspekty związane z 

współspalaniem biomasy. 

Przy nadmiernym wsparciu współspalania biomasy ze strony państwa może okazać się, 

że na skutek większej opłacalności wytwarzania tego zielonego paliwa wzrosną ceny artykułów 

                                                           
3 Dzikuć Maciej, Piwowar Arkadiusz (2016). Ecological and economic aspects of electric energy production using 

the biomass co-firing method: The case of Poland, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 55: 856-862. 

(Lista A MNiSW – 45 pkt., IF 2016: 8,05, 5- letni IF: 10,093). 
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rolnych, co uderzy przede wszystkim w osoby o najniższych dochodach. Ponadto taki stan 

rzeczy może doprowadzić do sytuacji, kiedy produkty rolne pochodzące z Polski nie będą 

konkurencyjne na rynku międzynarodowym. Kolejną wadą współspalania biomasy z węglem 

jest spadek sprawności kotła o 0,5-1% podczas zwiększenia o 1% zawartości biomasy, której 

wilgotność mieści się w przedziale 40-60%. Wynika to z faktu, że biomasa bezpośrednio po 

zbiorze ma wysoką wilgotność. Należy podkreślić, że spalanie biomasy o dużej wilgotności nie 

jest najlepszym rozwiązaniem z ekonomicznego punktu widzenia. Innym czynnikiem 

negatywnie wpływającym na kotły, w których odbywa się współspalanie biomasy z węglem, 

jest korozja niektórych ich elementów, co przyczynia się do powstawania nadmiernych 

kosztów, pogarszających wynik finansowy elektrowni.  

Istniejącą infrastruktura energetyczna w Polsce pozwala przy niewielkich nakładach 

finansowych wykorzystać potencjał biomasy, która jest relatywnie tanim paliwem, które może 

przyczynić się również do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz poprawić 

rentowność wytwarzania energii elektrycznej, co jest szczególnie istotne przy rosnących 

opłatach za emisję CO2. 

Na podstawie przeprowadzonych w artykule analiz można postawić tezę, że z 

ekonomicznego punktu widzenia lepsze byłoby współspalanie biomasy w mniejszych 

instalacjach wykorzystujących kogenerację. Korzyść wynika nie tylko ze znacznie większej 

sprawności instalacji kogeneracyjnych, ale również z faktu niższych kosztów transakcyjnych 

w zakresie dostawy biomasy do lokalnych elektrowni. Biomasa dostarczana do niewielkich 

instalacji wytwarzających energię elektryczną na bazie kogeneracji mogłaby być dostarczana z 

odległości najwyżej kilkudziesięciu kilometrów. Natomiast biomasa spalana w dużych 

elektrowniach dostarczana jest nie tylko z terenu całego kraju, ale również spoza jego granic. 

Transport biomasy na tak duże odległości powoduje zmniejszenie nie tylko efektu 

ekonomicznego, ale również ekologicznego, ponieważ podczas transportu zużywane są 

znaczne ilości surowców energetycznych (głównie ropy naftowej). Ważną kwestią, którą 

poruszono w niniejszej pracy jest również rodzaj wykorzystywanej biomasy. Obecnie jest to 

często biomasa pochodzenia leśnego, którą można by wykorzystać np. w przemyśle 

meblarskim. Natomiast rzadziej wykorzystuje się biomasę wytwarzaną w rolnictwie.  

Po analizie potencjału biomasy w elektroenergetyce i wpływu jej wykorzystania na 

ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza przystąpiono do oceny efektywności 

inwestycji proekologicznych.  
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Kolejna publikacja4 podejmuje problem związany z efektywnością ekologiczną oraz 

inwestycjami w obszarze ochrony środowiska w największych podmiotach polskiej energetyki. 

Jest to problem bardzo istotny, gdyż z jednej strony zarządzający podmiotami w tym sektorze 

mają świadomość odpowiedzialności za stan środowiska i chcą dostosowywać się do 

wytycznych wynikających z polityki energetycznej UE, a z drugiej strony dysponują 

ograniczonymi środami finansowymi na realizację przedsięwzięć umożliwiających spełnienie 

tych wytycznych. Władze elektrowni muszą jednocześnie wprowadzać rozwiązania 

ograniczające emisję gazów cieplarnianych, ze względu na ponoszenie przez polskich 

wytwórców energii elektrycznej coraz wyższych kosztów związanych z opłatami za szkodliwe 

emisje. Z tego też względu ostatnie lata przyniosły szereg zmian w sektorze energetycznym. 

Zmiany te najczęściej polegają na wdrażaniu przez elektrownie nowoczesnych metod 

oczyszczania spalin, co pozwala znacząco zredukować szkodliwe emisje zanieczyszczeń do 

powietrza.  

Ponadto w artykule wskazano jaki jest wpływ na środowisko dotychczas stosowanych 

metod wytwarzania energii elektrycznej w jednej z największych elektrowni w Polsce opalanej 

węglem brunatnym (Elektrownia Turów). W publikacji zaprezentowano również koszty 

realizowanych przez Elektrownię Turów inwestycji związanych z poprawą efektywności 

wytwarzania energii elektrycznej i ochroną środowiska z uzyskanymi efektami tych inwestycji. 

Wskazane w artykule koszty zostały przeanalizowane pod kątem struktury finansowania 

realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem środków 

bezzwrotnych, pochodzących z sektora publicznego.  

Metodyczne aspekty prowadzonych badań bazowały między innymi na technice LCA, 

natomiast dane empiryczne pozyskano bezpośrednio od analizowanego podmiotu 

gospodarczego. Podstawowy okres badawczy, dla którego została przeprowadzona analiza 

LCA, obejmował lata 2009- 2013, natomiast analiza finansowa została przeprowadzona na 

podstawie danych z lat 2012-2019. Należy podkreślić, że dane finansowe dotyczyły również 

okresów przyszłych, czyli planowanych inwestycji. 

Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem brunatnym 

negatywnie wpływa na środowisko. Wynika to głównie ze zubożenia nieodnawialnych 

zasobów oraz z uwagi na szkodliwe emisje do atmosfery, które pogarszają stan środowiska. 

Jednak analizy zaprezentowane w niniejszym artykule wskazują, że możliwe jest wdrażanie 

                                                           
4 Dzikuć Maciej, Tomaszewski Marek (2016). The effects of ecological investments in the power industry and their 

financial structure: a case study for Poland, Journal of Cleaner Production, 118: 48-53. (Lista A MNiSW – 40 

pkt., IF 2016: 5,715, 5- letni IF: 6,352). 
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bardziej ekologicznych rozwiązań, pozwalających ograniczyć negatywne oddziaływanie na 

środowisko związane z wytwarzaniem energii. Należy podkreślić, iż możliwa jest redukcja 

negatywnego wpływu na środowisko poprzez zastosowanie technologii, która pozwala 

zmniejszyć ilość zużywanego surowca energetycznego oraz obniżyć ilość zanieczyszczeń 

emitowanych do atmosfery przypadających na jednostkę wyprodukowanej energii. Stosowanie 

kogeneracji może usprawnić proces zmniejszania zużycia węgla w całkowitej produkcji energii 

w Polsce.  

W pracy podjęto także temat wysokich kosztów wytworzenia energii elektrycznej przy 

wykorzystaniu innych surowców lub pozyskiwania energii w oparciu o odnawialne źródła 

energii. Brak rozwiązań prawnych (podczas prac na artykułem, czyli w 2014 r.) promujących 

odnawialne źródła energii dodatkowo utrudniał rozwój zielonych technologii wytwarzania 

energii. Autorzy wskazali, że odpowiednie regulacje prawne mogłyby znacząco przyczynić się 

do rozwoju technologii opartych na odnawialnych źródłach energii, które w mniejszym stopniu 

obciążałyby środowisko. Prowadzone w ostatnich latach działania inwestycyjne zostały 

wymuszone przez regulacje prawne, dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz 

rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce. Na podstawie analiz 

przeprowadzonych w publikacji stwierdzono, że wdrożone rozwiązania innowacyjne w 

Elektrowni Turów pozwoliły znacząco ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko 

wytwarzania energii elektrycznej. W 2013 r. ograniczono roczne oddziaływanie na środowisko 

w stosunku do roku 2009 o 37 099 650 punktów ekowskaźnika (Pt)5. Wynik ten należy 

rozpatrywać w odniesieniu do wielkości produkcji energii elektrycznej w poszczególnych 

latach. Natomiast różnica w jednostkowym oddziaływaniu na środowisko wytwarzania energii 

elektrycznej poprzez spalenie węgla brunatnego wyniosła niemal 17%. Należy podkreślić, że 

inwestycje w Elektrowni Turów zaplanowano również na kolejne lata. Jak wynika z analiz w 

latach 2012-2019 na inwestycje związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do 

środowiska zaplanowano około 4,7 mld PLN. 

Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powierza wymaga równoczesnego 

podjęcia szeregu działań. Dlatego po analizie możliwości wykorzystania biomasy oraz 

inwestycji proekologicznych w elektroenergetyce potrzebne okazało się wskazanie potencjału 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Celem trzeciego artykułu6 z cyklu publikacji 

                                                           
5 1 Pt ekowskaźnika to wartość reprezentująca jedną tysięczną rocznego obciążenia środowiska przypadająca na 

jednego mieszkańca Europy. 
6 Piwowar Arkadiusz, Dzikuć Maciej, Adamczyk Janusz (2016). Agricultural biogas plants in Poland - selected 

technological, market and environmental aspects, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58: 69-74. (Lista 

A MNiSW – 45 pkt., IF 2016: 8,05, 5- letni IF: 10,093). 
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powiązanych tematycznie było przedstawienie aktualnego stanu i perspektyw rozwoju rynku 

producentów biogazu rolniczego w Polsce, w tym na obszarach przygranicznych Polski z 

Niemcami. Dodatkowym celem niniejszego opracowania była porównawcza ocena 

potencjałów technicznych istniejących instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w Polsce 

w podziale na województwa. Z przeprowadzonych analiz wynika, że produkcja biogazu 

rolniczego w Polsce w latach 2011-2013 zwiększyła się o 75,73 mln m3. Zmieniła się również 

struktura zużycia substratów od produkcji biogazu rolniczego w kierunku szerszego 

wykorzystania produktów pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego. W czasie, gdy 

powstawał artykuł łączna wydajność instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w Polsce 

wynosiła 244 156 466 m3/rok. Wykorzystanie biogazu z biogazowni rolniczych stawało się 

coraz ważniejszym elementem energetyki rozproszonej w Polsce. Wskazane odnawialne źródło 

energii może się rozwijać na obszarach charakteryzujących się mniejszą gęstością zaludnienia. 

Do takich regionów należy zaliczyć przygraniczne obszary Polski z Niemcami, a w 

szczególności ich środkową część. Zwiększenie produkcji biogazu pomaga również w 

zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Z uwagi na znaczną powierzchnię 

użytków rolnych, relatywnie wysokie pogłowie bydła i trzody chlewnej oraz rozwinięty 

przemysł rolno-spożywczy, szczególnie istotnym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest 

biomasa.  

Rozwój odnawialnych źródeł energii stał się w ostatnich latach jeszcze ważniejszy nie 

tylko z powodu ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza, ale również z 

powodów ekonomicznych. Należy zakładać w dłuższej perspektywie czasu wzrost ceny energii 

wytwarzanej na bazie kopalnych surowców energetycznych, które dominują w Polsce. Przez 

co wytwarzanie energii na bazie źródeł odnawialnych będzie bardziej racjonalne z 

ekonomicznego punktu widzenia. Należy zauważyć, że do celów energetycznych można 

wykorzystywać m.in. biogaz uzyskiwany z organicznych materiałów wsadowych z trzech 

głównych źródeł: biomasy pochodzenia rolniczego, osadu ściekowego pochodzącego z 

oczyszczalni ścieków i odpadów organicznych ze składowisk odpadów. W Polsce, ze względu 

na znaczny areał powierzchni użytków rolnych oraz silnie rozwinięty chów bydła i trzody 

chlewnej, upatruje się szans rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w postaci biogazowni 

rolniczych. W 2013 r. w Polsce obsada bydła na 100 ha użytków rolnych wynosiła 40,3 szt., 

natomiast obsada trzody chlewnej na 100 ha gruntów ornych wynosiła 105,7 szt. W procesie 

produkcji biogazu w zasadzie może być wykorzystany każdy rodzaj biomasy roślinnej. 

Wykorzystanie odpadów powstałych w produkcji rolnej czy też zagospodarowanie odłogów i 
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ugorów na cele energetyczne przyczyniają się do rozwoju agrobiznesu i stanowią źródło 

dodatkowych dochodów w gospodarstwach rolnych w Polsce.  

Rozwój biogazowni rolniczych może być rozpatrywany w trzech aspektach: społecznym, 

gospodarczym oraz ekologicznym. Przejawia się to m.in. w aktywizacji lokalnej społeczności 

oraz powstaniem wyspecjalizowanych podmiotów produkcyjnych, handlowych i usługowych 

zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury technicznej biogazowni rolniczych oraz 

zbiorem i/lub dostawą biomasy do biogazowni. Ważne jest także to, że masa pofermentacyjna 

może być wykorzystana w celach nawozowych. Rozwój biogazowni rolniczych w Polsce może 

zatem ograniczyć zużycie nawozów mineralnych w rolnictwie, co przy wysokich cenach 

nawozów mineralnych na krajowym rynku może wpłynąć na poprawę opłacalności produkcji 

roślinnej. 

Rozwój rynku odnawialnych źródeł energii, w tym bazującego na biomasie, jest ważnym 

elementem polityki energetycznej państw Unii Europejskiej. Dotyczy to m.in. przygranicznych 

obszarów Niemiec z Polską. W Niemczech w 1992 roku było około 140 biogazowni, natomiast 

pod koniec 2013 r. funkcjonowało już 7720 biogazowni. Szybki postęp w tym sektorze 

związany był z odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi i finansowymi, które zmieniły system 

energetyczny w Niemczech w kierunku wspierania odnawialnych źródeł energii. Podkreślić 

przy tym należy, że w Unii Europejskiej prowadzona jest nowa polityka energetyczna, której 

celem jest ograniczenie zużycia paliw kopalnych i promowanie produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych. Rozwój rynku biogazu rolniczego jest ważny w kontekście wypełnienia przez 

Polskę Narodowych Celów Wskaźnikowych oraz postanowień Pakietu Klimatyczno-

Energetycznego.  

Rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym na bazie biomasy pochodzenia rolniczego, 

odgrywa coraz większą rolę w polityce energetycznej Polski. Wytwarzaniem biogazu 

rolniczego w Polsce w czasie, gdy powstawał artykuł (2014 rok) zajmowało się 46 podmiotów 

gospodarczych (było wówczas 54 instalacji wytwórczych), a roczna wydajność wszystkich 

instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego wynosiła 244 156 466 m3. Natomiast według 

danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, opublikowanych w „Rejestrze wytwórców 

biogazu rolniczego” na początku 2018 r. biogaz wytwarzało 85 podmiotów, a biogazowni 

rolniczych w tym czasie było 95. Mimo zwiększenia ilości biogazowni rolniczych to nadal 

niewykorzystane są potencjalne możliwości związane z produkcją energii cieplnej i 

elektrycznej w biogazowniach rolniczych. Potencjał produkcji biomasy, z uwagi na 

powierzchnię użytków rolnych i rozwój sektora agrobiznesu, z powodzeniem może zapewnić 
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Polsce miejsce wśród znaczących producentów bioenergii wytwarzanej z substratów 

pochodzących z rolnictwa w Unii Europejskiej. Istotne w tym względzie jest przezwyciężenie 

barier technologicznych, ekonomicznych oraz instytucjonalno-prawnych.  

Czwarty artykuł7 odnosi się do ekonomicznych i technicznych problemów związanych z 

wykorzystaniem biomasy w procesach współspalania w energetyce w Polsce. Publikacja 

nawiązuje do zagadnień poruszanych w drugim artykule z cyklu publikacji. Szczególną uwagę 

poświęcono na uwarunkowania ekonomiczne wykorzystania biomasy w energetyce. Jak 

wynika z analiz, współspalanie biomasy w Polsce jest dominującym kierunkiem wytwarzania 

„zielonej” energii. Procesy współspalania realizowane są głównie w technologiach 

bezpośredniego spalania, a procesy te realizowane są w największych podmiotach na rynku 

energetycznym. Należy zauważyć, że na przygranicznych obszarach Polski z Niemcami 

współspalanie biomasy z węglem kamiennym i brunatnym odbywa się głównie w dwóch 

dużych elektrowniach (Dolna Odra oraz Turów). W elektrowniach tych każdego roku spalane 

są setki tysięcy ton biomasy. Z wykorzystaniem na szeroką skalę biomasy w polskiej energetyce 

związane są specyficzne problemy, wynikające m.in. z cenami „zielonych certyfikatów”, które 

były niskie podczas prac nad artykułem. Polska energetyka odnawialna w chwili powstawania 

artykułu rozwijała się zgodnie z założeniami. Pewne wątpliwości może budzić natomiast 

zasadność wydatkowania środków finansowych, których zadaniem było wspieranie OZE. 

Wynika to z faktu niedostatecznego monitorowania ilości energii wytwarzanej na bazie 

odnawialnych źródeł, co doprowadziło w 2012 r. do nadprodukcji energii wytwarzanej na bazie 

OZE oraz w konsekwencji do znaczącego spadku cen zielonych certyfikatów. 

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w Polsce opiera się głównie na 

współspalaniu biomasy w energetyce zawodowej w kotłach węglowych. Do wymiernych 

efektów współspalania biomasy z węglem zaliczyć należy m.in. redukcję emisji CO2, SO2, NOx 

oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W 2012 r. w Polsce, w wyniku współspalania, powstało 

ok. 7 TWh (niemal połowa „zielonej” energii elektrycznej) i funkcjonowało 41 instalacji 

realizujących technologię współspalania. Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, 

współspalanie biomasy w istniejących elektrowniach zasilanych węglem jest szczególnie 

interesujące dla Polski z ekonomicznego punktu widzenia, z uwagi na relatywnie niewielkie 

koszty związane z dostosowaniem kotłów węglowych do współspalania. Ponadto Polska dzięki 

wykorzystaniu biomasy może uniknąć ponoszenia części kosztów związanych z emisją gazów 

                                                           
7 Piwowar Arkadiusz, Dzikuć Maciej (2016). Outline of the economic and technical problems associated with the 

co-combustion of biomass in Poland, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54: 415-420. (Lista A MNiSW 

– 45 pkt., IF 2016: 8,05, 5- letni IF: 10,093). 
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cieplarnianych, jednocześnie osiągając większy udział OZE w bilansie energetycznym kraju. 

W literaturze podkreśla się także możliwość rozwoju bioenergetyki w Polsce w oparciu o 

biogazownie rolnicze. W artykule przedstawiono ekonomiczną i techniczną problematykę 

współspalania biomasy w Polsce w kontekście realizacji celów wskaźnikowych z zakresu 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych.  

Do najważniejszych celów polskiej polityki energetycznej należy minimalizacja 

niekorzystnych oddziaływań ekologicznych energetyki. Realizacji tych celów służy rozwój 

sektora energetyki odnawialnej opartej na wykorzystaniu energii odnawialnej. Jednak koszty 

wytwarzania energii na bazie OZE są często wyższe niż w przypadku wykorzystania paliw 

kopalnych. Dlatego wsparcie sektora energetycznego w Polsce w dużej mierze skierowane na 

rozwój OZE poprzez wdrażanie odpowiednich instrumentów regulacyjnych oraz zachęt 

ekonomicznych, które mają wspomóc rozwój tego sektora.  

Dużym zainteresowaniem największych podmiotów elektroenergetyki i ciepłownictwa w 

Polsce cieszą się technologie umożliwiające współspalanie biomasy z węglem. Stosuje się przy 

tym różne technologie współspalania bezpośredniego oraz pośredniego, wykorzystując 

odpowiednio kotły pyłowe, rusztowe i fluidalne oraz kotły z reaktorem zgazowania i z 

przedpaleniskiem. Podkreślić przy tym należy, że technologie współspalania pośredniego są 

relatywnie mało popularne. Związane jest to z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. 

Perspektywicznymi technologiami wytwórczymi dla elektrociepłowni dużej i średniej mocy w 

Polsce mogą być ciepłowniczy blok parowy średniej mocy opalany biomasą oraz ciepłowniczy 

blok gazowo-parowy zintegrowany ze zgazowaniem biomasy.  

Współspalanie biomasy z węglem jest relatywnie łatwym sposobem, który pozwala 

elektrowniom i elektrociepłowniom zawodowym dostosowywać się do wymogów stawianych 

w regulacjach prawnych, dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych takich jak 

Dyrektywa UE 2009/28/EC. Współspalanie biomasy pozwala również na obniżenie emisji 

CO2, ponieważ przyjmuje się, że wykorzystanie biomasy w celach energetycznych poprzez 

spalanie jest niemal neutralne dla środowiska, bowiem w analizie cyklu życia ilość CO2 

uwalniana w procesie wytwarzania energii jest na poziomie ilości CO2 sekwestrowanej z 

atmosfery przez rośliny podczas ich wzrostu i rozwoju. 

Warto podkreślić, że współspalanie realizowane w energetyce zawodowej w Polsce w 

dużej mierze opiera się na wykorzystaniu kotłów o znacznym okresie użytkowania. Jak wynika 

z analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej, średni wiek pracy kotłów w elektrowniach i 

elektrociepłowniach stosujących współspalanie wynosi 34 lata. Najwyższy stopień zużycia 
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zauważalny jest w przypadku kotłów pyłowych (średni wiek sięga 40 lat). Jest to niezwykle 

ważne z punktu widzenia technicznego, bowiem współspalanie biomasy może powodować 

intensyfikacje negatywnych procesów podczas spalania paliw, co w konsekwencji prowadzi do 

problemów eksploatacyjnych, które z kolei wiążą się z dodatkowymi kosztami.  

Wysoki koszt wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych powoduje, że bez 

działań interwencyjnych na rynku potencjał tych technologii byłby w niewielkim stopniu 

wykorzystywany. Należy jednak podkreślić, że nakłady inwestycyjne na rozwój instalacji dla 

poszczególnych rodzajów energii odnawialnej znacznie się różnią. Koszty nowych instalacji w 

energetyce słonecznej, wiatrowej i geotermalnej są zdecydowanie wyższe aniżeli modernizacje 

istniejących instalacji, dzięki którym możliwe jest współspalanie biomasy. Z tego powodu 

współspalanie węgla i biomasy w zawodowych elektrowniach i elektrociepłowniach w Polsce 

jest najpopularniejszym sposobem wypełnienia wymogów związanych ze wzrostem produkcji 

energii z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym kraju. Warto podkreślić, że 

współspalanie biomasy przeprowadza się także w kotłach do tego przystosowanych. Kilka 

elektrowni w Polsce eksploatuje kotły specjalnie skonstruowane do spalania biomasy, m.in. 

kotły fluidalne wykorzystane na sześciu blokach Elektrowni Turów.  

Osiągnięcie celu, jakim jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

bilansie energii pierwotnej w Polsce, wymaga wsparcia finansowego. System wsparcia 

energetyki odnawialnej w Polsce, funkcjonujący od 2005 r., wykorzystuje świadectwa 

pochodzenia i prawa majątkowe z nich wynikające. Ważnym ogniwem systemu wsparcia w 

Polsce jest mechanizm uzyskiwania, obrotu i umarzania świadectw pochodzenia wydawanych 

przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw 

pochodzenia są przedmiotem handlu i podlegają obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii. 

Funkcjonujący w Polsce system certyfikowania „zielonej” energii oparty jest na strumieniach 

energii pierwotnej paliw dozowanych do kotła. Aktualny system wsparcia w niewystarczający 

sposób wspomaga rozwój nowych technologii generowania energii z użyciem odnawialnych 

jej źródeł. Co więcej, według raportu Instytutu Odnawialnej Energetyki, korzyści finansowe 

dla podmiotów energetycznych wykorzystujących w procesach technologicznych 

współspalanie węgla i biomasy w Polsce, blokują rozwój innych technologii odnawialnych w 

Polsce. Dzieje się tak dlatego, że mająca miejsce kilka lat temu nadpodaż świadectw 

("zielonych certyfikatów") związana ze współspalaniem, doprowadziła do znaczącego spadku 

ich cen rynkowych. 
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Ponadto współspalanie biomasy z węglem, jako dominujący kierunek wdrażania OZE w 

Polsce, niesie ze sobą skutki ekonomiczne w postaci wzrostu ceny surowców. Dla przykładu 

wykorzystywanie na szeroką skalę biomasy leśnej w polskich elektrowniach znacznie 

zwiększyło popyt na drewno i spowodowało wzrost jego ceny. Jest to istotne nie tylko z punktu 

widzenia branży energetycznej, ale i innych działów oraz gałęzi gospodarki, które wykorzystują 

drewno jako podstawowy surowiec. Znaczną barierą ekonomiczną współspalania biomasy z 

węglem jest stabilność dostaw biomasy do podmiotów produkcyjnych oraz ceny biomasy. 

Niepokojącą tendencją w polskiej gospodarce jest wzrost wolumenu importu biomasy 

pochodzenia leśnego. Z danych statystycznych wynika, że import do Polski drewna opałowego 

w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek lub w podobnych postaciach w latach 2004-2012 

zwiększył się ponad dwukrotnie, a w 2012 r. wyniósł ponad 1,7 mln ton. Warto przy tym 

podkreślić, że 36% wolumenu importu tych surowców do Polski pochodziło z Ukrainy. 

Znaczne ilości biomasy importowane są do Polski również z Białorusi i Rosji. Szacuje się, że 

wartość importu biomasy wynosi ok. 1 mld PLN rocznie. Taka sytuacja nie sprzyja rozwojowi 

krajowych OZE. Współspalanie biomasy hamuje rozwój pozostałych odnawialnych źródeł 

energii. Należy podkreślić, że wydatki na wsparcie OZE podczas ostatniej dekady wyniosły 

blisko 20 mld PLN. 

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii podczas wytwarzania energii ma 

również istotne znaczenie z uwagi na opłaty za emisję do atmosfery szkodliwych gazów, które 

są związane z udziałem Polski w Europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS). Polska 

otrzymała od Komisji Europejskiej dodatkowy bezpłatny przydział uprawnień do emisji CO2 

na lata 2013–2019, który każdego roku ulegał zmniejszeniu. W 2013 r. wynosił on 78 mln Mg 

CO2, natomiast w 2019 r. przydział ma wynieść jedynie 32 mln Mg CO2. Zmniejszenie 

bezpłatnych limitów oznacza dla Polski konieczność zwiększania udziału źródeł energii, które 

są bardziej przyjazne dla środowiska. Łączny pakiet bezpłatnych uprawnień do emisji 

dwutlenku węgla dla Polski wyniósł 194 mln Mg CO2 w 2013 r. oraz około 148 mln Mg CO2 

w 2019 r. 

Biomasa roślinna, a w szczególności biomasa drzewna, wykorzystywana jest w polskiej 

energetyce na szeroką skalę w procesach współspalania. Beneficjentami wsparcia finansowego 

do produkcji OZE, w postaci tzw. „zielonych certyfikatów”, są największe w Polsce 

elektrownie, a współspalanie biomasy z węglem (ze względu na zakres wykorzystania) 

ogranicza w dużej mierze rozwój innych technologii produkcji OZE. W obecnym systemie 

dofinansowania energii odnawialnej w Polsce współspalanie zdominowało produkcję, 
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przyczyniając się do powstania nadwyżki zielonych certyfikatów i spadku ich ceny. Co więcej, 

znaczny udział urządzeń technicznych o okresie eksploatacji powyżej 30 lat, które 

wykorzystuje się w procesach współspalania biomasy, rodzi pytania o sprawność, wydajność i 

efektywność procesów produkcyjnych.  

Celem kolejnego artykułu8 była analiza założeń ekonomiczno-ekologicznych zawartych 

w dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2030 roku z wykorzystaniem techniki LCA. 

Ocenie poddano wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w lokalnych elektrociepłowniach 

w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych z 

niewielkim udziałem wykorzystania energii cieplnej. Większość instalacji (Elektrociepłownia 

Lubin i Polkowice oraz Elektrownia Dolna Odra), które zostały poddane analizie znajduje się 

na przygranicznych obszarach Polski z Niemcami. Natomiast jedna z nich jest położona w 

południowo-zachodniej Polsce (Elektrownia Opole). Wszystkie instalacje przyczyniają się do 

istotnej emisji zanieczyszczeń do powietrza w skali regionalnej. W opracowaniu dokonano 

dyskusji wyników analizy LCA oraz możliwych do wprowadzenia rozwiązań systemowych, 

mających znaczenie dla upowszechniania dobrych praktyk w zakresie decentralizacji lokalnych 

źródeł wytwarzania w skojarzeniu energii cieplnej i elektrycznej.  

W artykule poza nakreśleniem założeń i celów Polityki energetycznej Polski, zawarto 

opis zastosowanej metodologii badawczej w połączeniu z określeniem jednostki funkcjonalnej 

oraz granic systemu. Zaprezentowano również wyniki analiz przeprowadzonych na podstawie 

danych uzyskanych z elektrowni zawodowych i elektrociepłowni. Dokonano także dyskusji 

wyników analizy LCA w kontekście wymagań zmniejszenia emisji oraz konieczności poprawy 

efektywności energetycznej, która bezpośrednio związana jest efektywnością ekonomiczną 

wytwarzania energii. Przeprowadzone badania pozwoliły określić i porównać wpływ na 

środowisko wytwarzania energii elektrycznej na bazie węgla kamiennego za pomocą analizy 

LCA. Podczas prowadzenia badań użyto program komputerowy SimaPro 7.1. Za jednostkę 

funkcjonalną przyjęto 1 GJ wytworzonej energii cieplnej. Jednostka funkcjonalna stanowi 

płaszczyznę odniesienia dla normalizowania danych wejściowych i wyjściowych systemu 

odniesienia. Zakres badań obejmował dwa lata funkcjonowania elektrowni (2010 i 2011). 

System wyrobu obejmuje wejścia materiałowo-energetyczne, tj. węgiel, biomasa, energia 

elektryczna i inne oraz wyjścia materiałowo-energetyczne (wytworzona energia elektryczna i 

cieplna oraz produkty niepożądane zanieczyszczenia).  

                                                           
8 Adamczyk Janusz, Dzikuć Maciej (2014). The analysis of suppositions included in the Polish Energetic Policy 

using the LCA technique - Poland case study, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 39: 42-50. (Lista A 

MNiSW – 45 pkt., IF 2014: 5,901, 5- letni IF: 10,093). 



18 
 

Czynnikiem hamującym rozwój wytwarzania energii elektrycznej w Polsce z 

wykorzystaniem innej technologii niż spalanie węgla jest przede wszystkim wysoki koszt 

inwestycyjny i funkcjonowania elektrowni z wykorzystaniem innych nośników energii. 

Problem ten również dotyczy pozyskiwania energii w oparciu o odnawialne źródła energii. 

Pomimo znacznego negatywnego wpływu na środowisko wykazanego w analizowanych 

lokalnych Elektrowniach (Lubin i Polkowice) należy podkreślić, że wpływ ten jest znacznie 

niższy niż w przypadku Elektrowni systemowych (Opole i Dolna Odra), różnica w 

sumarycznym oddziaływaniu na środowisko między najbardziej skrajnymi wartościami 

(elektrociepłownia lokalna Polkowice – elektrownia systemowa Dolna Odra) wynosi ponad 

400%. Wynika to przede wszystkim z efektywniejszego wykorzystania ciepła „odpadowego” 

w lokalnych elektrociepłowniach. Elektrociepłownia Polkowice zaopatruje w energię cieplną 

miasto Polkowice, które zamieszkuje 23 000 osób. Miejscowość Lubin, gdzie energię cieplną 

dostarcza Elektrociepłownia Lubin, zamieszkuje ok. 75 000 osób. W dużych, systemowych 

elektrowniach ciepło „odpadowe” jest wykorzystywane w niewielkiej ilości do celów 

przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania, co w końcowym efekcie 

ma istotny wpływ na sprawność energetyczną. Elektrownie Opole i Dolna Odra opalane 

węglem kamiennym, jak wcześniej wspomniano, osiągają sprawność około 40%. Mniejsze 

elektrociepłownie mają możliwości optymalnego wykorzystania wyprodukowanej ilości 

energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji dla lokalnych mieszkańców.  

Wytwarzanie energii w elektrociepłowniach opalanych węglem kamiennym 

bezsprzecznie negatywnie wpływa na środowisko. Należy poszukiwać rozwiązań, które 

pomogą ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko związane w wytwarzaniem 

energii. System energetyczny w Polsce w głównej mierze opierał się na lokalizowaniu 

elektrowni w bliskiej odległości od źródeł paliwa kopalnego. U podstaw obecnie stosowanych 

rozwiązań leży zwiększenie efektywności wykorzystania wytwarzanej energii. Może być to 

realizowane poprzez poprawę termoizolacyjności obiektów budowlanych, poprawę 

izolacyjności infrastruktury ciepłowniczej, modernizację źródeł ciepła, ale również, poprzez 

zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych oraz źródeł 

skojarzonych i rozproszonych, wykorzystujących kogenerację.  

W polskim systemie instrumentów prawa ochrony środowiska brakowało dotychczas 

takich rozwiązań, które w istotny sposób wpłynęłyby na podejmowanie decyzji przez 

właścicieli mieszkań w kontekście zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej konsumpcji 

energii. Wytworzenie systemu zachęt (np. korzyści ekonomicznych dla mieszkańców 
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korzystających z sieci ciepłowniczej rozproszonych elektrociepłowni) w istotny sposób 

przyczyniłby się do zmniejszenia wpływu na środowisko emisji w polskich miastach. 

Szósty artykuł9 z cyklu publikacji powiązanych tematycznie odnosi się do problemów 

związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza w skali regionalnej. Wskazuje ponadto, że 

istotnymi elementami wpływającymi na zachowania gospodarstw domowych w aspekcie 

ekologicznych metod wytwarzania energii cieplnej, służącej do ogrzewania budynków, są 

czynniki ekonomiczne. Duża część budynków jednorodzinnych w Polsce wyposażona jest w 

kotły o niskiej sprawności energetycznej. Zastosowane do ogrzewania kotły są w głównej 

mierze opalane paliwem stałym, które często jest niskiej jakości. Odrębnym, często 

praktykowanym postępowaniem, szczególnie w mniejszych miejscowościach, jest spalanie w 

kotłach odpadów komunalnych, takich jak: tworzywo sztuczne, tekstylia, guma itp., co jest nie 

tylko zabronione, ale stanowi również zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Spalanie 

odpadów w domowych kotłach z reguły związane jest z wytworzeniem znacznych ilości 

zanieczyszczeń pyłowo-gazowych (m.in. CO, CO2, SO2, NOx, WWA, dioksyn, furanów oraz 

pyłów i metali ciężkich).  

Ogrzewanie budynków stanowi jedno z głównych źródeł niskiej emisji, czyli 

zanieczyszczeń atmosfery, związane przede wszystkim z wytworzeniem energii cieplnej na 

potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych. W chwili przygotowywania publikacji 

udział ogrzewnictwa indywidualnego i małych kotłowni przemysłowych i komunalnych 

szacowany był na ok. 20-30 %, aspekt modernizacji rozproszonych, indywidualnych źródeł 

ciepła był bardzo istotny. Problem poprawy jakości powietrza, ze szczególnym 

uwzględnieniem minimalizacji wpływu na środowisko (tzw. niskiej emisji) nie jest problemem 

tylko i wyłącznie braku edukacji ekologicznej i prozdrowotnej społeczeństwa, ale jest przede 

wszystkim problemem natury systemowej (w tym obszarze ekonomicznym). Należy również 

podkreślić, że modernizacja kotła to nie tylko korzyści ekonomiczne, ale również korzyści 

ekologiczne dla środowiska w postaci zmniejszonej ilości emisji gazów, jak również 

zmniejszonej ilości spalonego paliwa ze względu na wzrost sprawności kotła. Koszty 

ekologiczne można przedstawić w postaci bezpośredniego zapisu wartości liczbowych 

zmniejszenia emisji gazowo-pyłowych i/lub (pośrednio) z wykorzystaniem analizy LCA w 

postaci tzw. ekopunktów (Pt).  

                                                           
9 Dzikuć Maciej, Adamczyk Janusz (2015). The ecological and economic aspects of a low emission limitation: A 

case study for Poland, International Journal of Life Cycle Assessment, 20(2): 217-225. (Lista A MNiSW – 40 

pkt., IF 2015: 3,71, 5- letni IF: 4,881). 
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Celem artykułu było wskazanie optymalnego sposobu ogrzewania budynków 

jednorodzinnych w wybranej gminie położonej w jednym z najbardziej zanieczyszczonych 

regionów w Polsce. Kolejne publikacje przedstawione w autoreferacie wskazują, że uzyskane 

wyniki badań można odnieść również do innych lokalizacji, w tym do przygranicznych 

obszarów Polski z Niemcami. W artykule przeprowadzono analizę scenariuszową związaną z 

prognozami wykorzystania paliw do ogrzewania budynków jednorodzinnych. Oprócz 

scenariusza stagnacyjnego skonstruowano scenariusz optymalny oraz preferujący 

wykorzystanie paliw gazowych. Analiza scenariuszowa uwzględnia uzyskane wyniki badań 

techniką LCA, przedstawia prognozę oddziaływania na środowisko w roku 2015, 2020 i 2025. 

Modernizacja istniejących systemów grzewczych wraz z termomodernizacją obiektów 

spowoduje znaczącą redukcję emisji substancji szkodliwych do powietrza, a wykorzystanie 

urządzeń opartych na odnawialnej energii pozwoli na osiągnięcie oszczędności paliwa, będzie 

mniej obciążać środowisko a także przyczyni się zwiększenia atrakcyjności regionu, co może 

mieć wpływ na niższe koszty związane z mniejszą ilością zachorowań, krótszym okresem 

przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz większą atrakcyjnością turystyczną 

mniej zanieczyszczonej okolicy.   

Analiza LCA rozpatrywanych źródeł ciepła wskazuje niedwuznacznie na 

najkorzystniejszy środowiskowo wariant z kotłem gazowym w połączeniu z kolektorem 

słonecznym. Należy w tym miejscu podkreślić, że w analizie LCA nie uwzględniono w 

oddziaływaniu na środowisko kosztów środowiskowych wytworzenia armatury oraz 

przewodów gazociągowych, ich ułożenia oraz ewentualnych emisji do atmosfery w wyniku 

rozszczelnienia instalacji. Niemniej jednak wariant ten należy do jednego z najdroższych 

rozwiązań zapewniających dostarczanie energii cieplnej w budynku mieszkalnym. 

Optymalnym wydaje się być wariant wykorzystujący ekologiczne paliwo na biomasę, z racji 

szeroko dostępnej biomasy na terenie całego kraju, niskiego oddziaływania na środowisko, 

najniższych kosztów eksploatacyjnych oraz średniowysokich kosztów inwestycyjnych. 

Celem siódmego artykułu10 składającego się na cykl publikacji powiązanych tematycznie 

było określenie głównych źródeł niskiej emisji na terenie miasta Zielona Góra oraz wskazanie 

rozwiązań, które mogą być pomocne w zapewnieniu lepszej jakości powietrza na terenie 

miasta. W artykule wskazano na możliwości ograniczenia niskiej emisji pochodzącej z 

kotłowni przydomowych, które często są nieefektywne energetycznie oraz wykorzystują 

                                                           
10 Dzikuć Maciej (2017). Problems associated with the low emission limitation in Zielona Góra (Poland): 

Prospects and challenges, Journal of Cleaner Production, 166: 81-87. (Lista A MNiSW – 40 pkt., IF 2017: 5,651, 

5- letni IF: 6,352).  
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węgiel niskiej jakości. W publikacji odniesiono się również do wyników badań 

zaprezentowanych w artykule z 2015 r. w czasopiśmie International Journal of Life Cycle 

Assessment. Jednak wyniki badań odniesiono do analiz (na podstawie badań ankietowych) 

przeprowadzonych w mieście Zielona Góra, w którym mieszkańcy sceptycznie wypowiadali 

się na temat możliwości wykorzystania w swoich domach pomp ciepła z uwagi na zbyt wysokie 

koszty. Spalanie paliw stałych w celu ogrzania pomieszczeń przyczynia się do emisji wielu 

szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska substancji.  

Zła jakość powietrza w Polsce wynika głównie ze złej jakości paliwa, które jest spalane 

przede wszystkim w kotłowniach budynków jednorodzinnych. Bardzo często jest to niskiej 

jakości węgiel, który nie powinien być spalany w kotłach starego typu. Poza niską emisją, która 

powstaje podczas spalania paliw w celu ogrzania pomieszczeń w Polsce, istnieje problem dużej 

ilości aut, które nie spełniają aktualnych norm ekologicznych, ponieważ zostały relatywnie 

dawno wyprodukowane, kiedy wymogi dotyczące poziomu emisji spalin były niższe niż 

obecnie. Według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, średni wiek samochodu 

osobowego w Polsce w 2016 r. wynosił 15 lat. Należy zauważyć, że średni wiek aut 

poruszających się po drogach Zielonej Góry jest zbliżony do średniej krajowej.  

Miasto Zielona Góra oraz cała Polska ma poważny problem z przekroczeniami stężeń 

niektórych szkodliwych substancji. Jedną z najważniejszych z nich jest benzo(a)piren, zawarty 

w pyle PM10. Średnie stężenie B(a)P w Polsce jest 4,8 razy wyższy od wartości docelowej. 

Należy zauważyć, że w przypadku gdy paliwa węglowe spalane są w dużych i średnich 

ciepłowniach to negatywne oddziaływanie na środowisko jest mniejsze niż w przypadku 

wytworzenia tej samej ilości energii cieplnej w małych kotłowniach przydomowych. 

Ciepłownie z uwagi na obowiązujące przepisy prawne, wykorzystują różnego rodzaju 

urządzenia oczyszczające spaliny, które znacznie ograniczają szkodliwe emisje do atmosfery. 

Ponadto część ciepłowni wytwarza jednocześnie energię cieplną i elektryczną, a wykorzystanie 

kogeneracji znacząco poprawia efektywność energetyczną i przyczynia się do znacznej 

oszczędności spalanego paliwa, tym samym istotnie redukuje powstawanie szkodliwych emisji. 

Istotnym problemem związanym z powstawaniem niskiej emisji w Zielonej Górze oraz 

w całej Polsce jest ogrzewanie pomieszczeń w sektorze komunalno-bytowym. Oddziaływanie 

emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków stanowi główne źródło 

przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń PM10 w strefach zaliczonych do klasy C. Ocena 

jakości powietrza w Polsce przeprowadzana jest każdego roku zgodnie z obowiązującym 

prawem krajowym i unijnym. Klasa C występuje wówczas, gdy stężenia zanieczyszczeń 
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notowane są powyżej poziomów dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji. 

Należy podkreślić, że według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 

województwie lubuskim, w którym znajduje się Zielona Góra, oddziaływanie emisji 

związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków wskazane zostało jako jedyna 

przyczyna przekroczeń dopuszczalnego poziomu 24-godz. stężeń PM10. W ostatnich latach w 

Polsce udało się zredukować znaczną część szkodliwych emisji do atmosfery. Jednak nadal 

niektórych substancji w powietrzu nie udało się zredukować w taki sposób, aby nie były 

notowane przekroczenia, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Zielona Góra w chwili prac na 

artykułem (2016 rok) nie miała przypisanej klasy C, ponieważ liczba przekroczeń 

dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w 2015 r. została zmniejszona. Jednak poprawa jakości 

powietrza nie jest na tyle znacząca, żeby można było uznać, że problem nie pojawi się w 

przyszłości. Natomiast liczba przekroczeń dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu 

zawieszonego PM10 w powietrzu, wykonanych na obszarze Zielonej Góry w latach 2013-2015 

wskazuje, że przekroczenia dopuszczalnej ilości dni w roku była na granicy normy ustalonej 

przez Unię Europejską. Maksymalna ilość dni w roku, kiedy normy stężenia pyłu PM10 wynosi 

35 dni i w latach 2013-2015 w Zielonej Górze dokładnie tyle razy przekroczono dopuszczalne 

wartości stężenia PM10 wynoszące 50 µg/m3. 

Benzo(a)piren, który jest zawarty w pyle PM10, jest substancją silnie rakotwórczą. 

Problem z utrzymaniem odpowiednio niskiego poziomu stężeń tej substancji występuje nie 

tylko w Zielonej Górze, ale również w bardzo wielu miejscach w Polsce. Zbyt duża ilość 

benzo(a)pirenu w powietrzu wynika głównie ze struktury źródeł paliw wykorzystywanych na 

potrzeby indywidualnego ogrzewania budynków. Głównym źródłem emisji B(a)P do atmosfery 

jest indywidualne ogrzewanie budynków (tj. ok. 78% całkowitej emisji krajowej B(a)P). 

Zanieczyszczenia powstające przy spalaniu paliw w celu ogrzewania budynków są emitowane 

z niskich emitorów w obszarach z zabudową mieszkaniową. Dotyczy to szczególnie obszarów, 

na których znajduje się gęsta zabudowa jednorodzinna. Według danych z 2018 r. miasto 

Zielona Góra w dalszym ciągu zaliczono do klasy C, która wymaga opracowania programów 

ochrony powietrza, z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego określonego dla 

benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10. Mimo, że miasto Zielona Góra 

zlokalizowane jest w miejscu, gdzie jest niewiele zakładów przemysłowych, zwłaszcza tych 

silnie oddziałujących na środowisko, a województwo lubuskie w połowie pokrywają lasy, to 

jakość powietrza jest gorsza niż w Berlinie oraz Paryżu. Niska emisja pochodząca głównie z 

lokalnych kotłowni przydomowych oraz nieekologiczny transport są głównymi czynnikami, 

które wpływają na jakość powietrza w Zielonej Górze. 
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Władze miasta Zielona Góra będą zmuszone rozważyć wprowadzenie zakazu wjazdu 

samochodów, które nie spełniają aktualnych norm środowiskowych. Podobne rozwiązania są z 

powodzeniem stosowane od wielu lat w niektórych miastach w UE. Zakaz ten mógłby dotyczyć 

centrum miasta, podobnie jak ma to miejsce w Berlinie. Poważnym problemem transportu 

drogowego w Polsce jest duża ilość starych samochodów napędzanych silnikiem diesla, które 

mają istotny wpływ na poziom niskiej emisji. Okazuje się, że również w nowszych 

samochodach napędzanych olejem napędowym zaobserwowano znaczną różnicę pomiędzy 

pomiarami poziomów NOx w warunkach panujących podczas prowadzenia badań i w 

rzeczywistych warunkach jazdy. Według danych International Council on Clean 

Transportation, poziom emisji NOx w rzeczywistych warunkach jazdy pojazdów z silnikiem 

wysokoprężnym jest średnio siedmiokrotnie wyższy niż limity określone w normie Euro 6. 

Zdaniem autora w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zielona Góra zbyt mały 

nacisk położono na ograniczenie ilości kotłów węglowych starego typu. Kotły te stanowią 

bardzo poważny problem, szczególnie na obrzeżach miasta, gdzie nie dociera sieć ciepłownicza 

i budynki mieszkalne muszą być wyposażone w indywidualne kotłownie. Jak wskazują wyniki 

badań przeprowadzonych techniką LCA, dobrym rozwiązaniem jest wymiana nieefektywnych 

energetycznie kotłów węglowych, które według analiz mają istotny wpływ na niską emisję w 

Zielonej Górze. Kotły te mogłyby być zastąpione nowymi, które wykorzystują gaz ziemny. 

Jednak bez wsparcia finansowego część mieszkańców nie zdecyduje się na wymianę kotła 

węglowego na bardziej ekologiczny. Dotychczasowe doświadczenia miasta Kraków wskazują, 

że mieszkańcy decydują się na wymianę nieekologicznych kotłów w przypadku gdy otrzymają 

dofinansowanie w wysokości około 4,5 tys. EUR. Kraków należy obecnie do najbardziej 

zanieczyszczonych miast w UE, dlatego też niezbędne było tam podjęcie radykalnych działań, 

które pozwolą na redukcję niskiej emisji. Należy dodać, że władze miasta Kraków zdecydowały 

się na wprowadzenie zakazu ogrzewania mieszkań przy wykorzystaniu paliw stałych, czyli nie 

tylko węglem ale również drewnem. Zakaz będzie obowiązywał od września 2019 r. 

W kolejnym artykule11 przedstawiono szeroki zakres działań zmierzających do 

zmniejszenia oddziaływania na środowisko emisji zanieczyszczeń z indywidualnych źródeł 

ciepła – tzw. „niskiej emisji”. Przedstawiono zakres uregulowań ekonomicznych i prawnych 

wynikających z przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, w czasie powstawania 

artykułu (2016 rok). Omówiono założenia Programów Ochrony Powietrza (POP) oraz 

                                                           
11 Adamczyk Janusz, Piwowar Arkadiusz, Dzikuć Maciej (2017). Air protection programmes in Poland in the 

context of the low emission, Environmental Science and Pollution Research, 24(19):16316-16327. (Lista A 

MNiSW – 30 pkt., IF 2017 2,849, 5- letni IF: 2,8). 
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Programów Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Powyższe założenia poddano analizie LCA 

oraz analizie wielokryterialnej. Zaproponowano rozwiązania, których wdrożenie mogłoby 

wpłynąć na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza nie tylko w skali regionalnej, ale 

również w całej Polsce. Podczas procesu spalania paliw na cele centralnego ogrzewania, czy 

też przygotowania ciepłej wody użytkowej, w budynkach powstają emisje zanieczyszczeń 

pyłowo-gazowych do powietrza, stanowiące jeden z kluczowych czynników wpływających na 

stan środowiska. Ograniczenie tego negatywnego oddziaływania, polega przede wszystkim na 

zoptymalizowaniu zużycia energii w obiektach (np. w wyniku termoizolacji budynku, 

przewodów ciepłowniczych, wymiany kotła itd.). Koszty tego rodzaju przedsięwzięć są 

wysokie, często przewyższają one możliwości finansowania ich przez inwestora. Fakt ten 

przyczynił się do wprowadzenia w Polsce wielu narzędzi preferencyjnego wsparcia 

finansowego przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, w tym również ochrony atmosfery.  

Większość z instrumentów finansowych podczas opracowywania artykułu skierowanych 

było do podmiotów komercyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów 

instytucjonalnych. Tymczasem wiadomym jest, że problemy związane z jakością powietrza są 

w znacznej mierze wynikiem spalania paliw na cele grzewcze w indywidualnych kotłowniach 

zainstalowanych w budynkach mieszkalnych. W Polsce problem niskiej emisji potęguje fakt 

braku instrumentów prawnych w odniesieniu do indywidualnych budynków, których 

egzekwowanie pozwalałoby kontrolować poziom emisji. Instrumenty prawne odnoszą się tylko 

i wyłącznie do zakładów produkcyjnych oraz budynków użyteczności publicznej. Można się 

spodziewać, że taki stan rzeczy nie jest elementem motywującym do działań minimalizujących 

wpływ na środowisko dla właścicieli, zarządców, dzierżawców budynków mieszkalnych. 

Mniejsza ilość instrumentów finansowych dostępnych dla indywidualnych gospodarstw 

domowych w Polsce jest przyczyną niskiego zainteresowania działaniami 

proefektywnościowymi energetycznie. Źródła finansowe dla indywidualnych gospodarstw 

domowych są opisane w Programach Ograniczania Niskiej Emisji.  

Koszt ogrzewania węglem kamiennym w gospodarstwach indywidualnych należy do 

jednego z najniższych. Najniższy koszt ogrzewania dotyczy drewna (biomasy), jednak ten 

rodzaj nośnika energetycznego nie cieszy się dużą popularnością w Polsce, z racji chociażby 

konieczności większej częstotliwości obsługi kotła. Ciepło uzyskiwane z biomasy - peletu jest 

prawie trzykrotnie droższe, jednak eliminuje uciążliwość związaną z koniecznością dużej 

częstotliwości obsługi kotła, która występuje w przypadku spalania drewna. Najwyższy koszt 

generuje ogrzewanie olejem opałowym i gazem ciekłym. Natomiast koszt ciepła sieciowego 

kształtuje się na średnim poziomie. Koszt uzyskania ciepła ze źródeł uważanych za bardziej 
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ekologiczne w Polsce jest wysoki, nie dotyczy to opalania drewnem. Kolejny problem, który 

przyczynia się do zwiększonej emisji to stan techniczny kotłów, który nie odpowiada 

wymaganym warunkom technicznym. Kontrola stanu kotłów centralnego ogrzewania w 

indywidualnych budynkach jest również ograniczona. Stosuje się ją sporadycznie głównie w 

momencie sprzedaży lub wynajmu budynku dla potrzeb certyfikacji energetycznej budynku. 

Kotły centralnego ogrzewania charakteryzują się dość niską sprawnością, co wpływa 

negatywnie na procesy spalania, a zarazem przyczynia się do zwiększonej emisji 

zanieczyszczeń. Według danych statystycznych średni czas użytkowania kotła na paliwa stałe 

w Polsce wynosi 10,3 lata.  

System ograniczania niskiej emisji w Polsce wymaga zmian legislacyjnych, bez wsparcia 

ze strony państwa realizacja założonych w Programach Ochrony Powietrza i Programach 

Ograniczenia Niskiej Emisji efektów jest raczej niemożliwa. Należy podkreślić, że podczas 

prac na artykułem nie funkcjonował program Czyste Powietrze, który został uruchomiony we 

wrześniu 2018 r. Poszukując rozwiązań w instrumentach ekonomicznych, sprzyjających 

zmniejszeniu oddziaływania na środowisko niskiej emisji, zaproponowano wprowadzenie 

podatku od zawartych w węglu zanieczyszczeń (wzorem państw Europy Zachodniej) dla 

indywidualnych gospodarstw domowych. Takie rozwiązanie prowadziłoby do zwiększenia 

konkurencyjności źródeł ciepła o niższym ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do 

atmosfery. Alternatywą dla powyższego rozwiązania mogą być zmiany w prawie podatkowym 

w zakresie okresowego zmniejszenia wysokości podatku od nieruchomości (gospodarstw 

domowych), których źródło ciepła jest proekologiczne. 

Istotnym w całym systemie ograniczania niskiej emisji byłoby również nadanie 

większych uprawnień kominiarzom w ramach kontroli i nadzoru instalacji dla zapewnienia 

zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Oczywiście i tutaj musiałaby nastąpić zmiana 

przepisów prawnych. Alternatywą dla tego rozwiązania może być powołanie odrębnej 

kontrolującej jednostki administracyjnej bądź przydzielenie takich uprawnień w wyniku 

zmiany prawa istniejącej jednostce, np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która funkcjonuje na 

poziomie powiatu. Warto również dodać, iż pośrednim efektem realizacji programów jest 

wymuszenie zmiany zachowań wśród mieszkańców. W okresie zimowym (grzewczym) w 

paleniskach domowych często spalane są niektóre frakcje odpadów komunalnych, które 

powinny być unieszkodliwiane w inny sposób, jest to przyczyną trudnej do oszacowania emisji 

najbardziej niebezpiecznych związków do atmosfery. Kontrola tego procederu na terytorium 

Polski jest mało skuteczna, gdyż nie ma jednostki organizacyjnej, która ma tę czynność wpisaną 

w swoje zadania. 
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Celem dziewiątego artykułu12 było określenie głównych źródeł niskiej emisji 

pochodzących z transportu drogowego oraz wskazanie potencjalnych rozwiązań, które pomogą 

ograniczyć poziom emisji z tego sektora. Działania skierowane na ograniczenie niskiej emisji 

pochodzącej z transportu drogowego mogą przynieść istotny pozytywny efekt ekologiczny. W 

artykule przeprowadzono również trzyscenariuszową symulację uwzględniającą roczną 

wartość emisji w regionie badań, pochodzącą z samochodów osobowych, która może mieć 

miejsce w 2020 roku.  

Powietrze w Polsce należy do najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej i 

dotyczy to również terenów słabiej zindustrializowanych, takich jak województwo lubuskie, 

gdzie odnotowuje się przekroczenia poziomów stężeń substancji zagrażających zdrowiu 

człowieka oraz środowisku. Województwo lubuskie należy zaliczyć do obszarów 

przygranicznych Polski z Niemcami, gdzie istnieje bardzo poważny problem z zachowaniem 

dobrej jakości powietrza. 

Jednym z głównych czynników wpływających na złą jakość powietrza w badanym 

regionie jest transport drogowy. Jest to problem nie tylko w pobliżu dróg o dużym natężeniu 

ruchu, ale dotyczy również miast, gdzie ma miejsce duży ruch samochodów osobowych, które 

często nie spełniają aktualnych norm ekologicznych. Według European Automobile 

Manufacturers' Association (ACEA) w Polsce w 2014 r. na 1000 mieszkańców przypadało 526 

aut, czyli nieco powyżej średniej krajów UE, która w tym czasie wynosiła 498 aut na 1000 

osób. W województwie lubuskim mieszka nieco ponad 1 mln osób. Można zatem przyjąć, że 

liczba aut w lubuskim wynosiła w 2014 r. 526 tys., natomiast w pod koniec 2016 r. ilość aut 

mogła być na porównywalnym poziomie. Według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego 

SAMAR oraz badań własnych można przyjąć, że na koniec 2016 r. w województwie lubuskim 

zarejestrowanych było 10% aut spełniających normę EURO VI, 20 % spełniało normę EURO 

V, 15% EURO IV, 20% EURO III, 20% normę EURO II oraz 15% aut spełniało normę EURO 

I. Natomiast około 30% samochodów w województwie lubuskim jest napędzanych silnikami 

diesla a około 55% silnikami benzynowymi. Oznacza to, że udział aut napędzanych silnikami 

benzynowymi oraz diesla stanowi 85% wszystkich samochodów w województwie lubuskim. 

Pozostałe 15% aut ma silniki zasilane benzyną z instalacją LPG, napędy hybrydowe oraz 

elektryczne i zostały one pominięte w analizach z uwagi na ich znacznie niższy udział w 

całkowitej emisji, pochodzącej z transportu drogowego. W artykule obliczono wartości emisji 

                                                           
12 Dzikuć Maciej, Adamczyk Janusz, Piwowar Arkadiusz (2017). Problems associated with the emissions 

limitations from road transport in the Lubuskie Province (Poland), Atmospheric Environment, 160: 1-8. (Lista A 

MNiSW – 40 pkt., IF 2017: 3,708, 5- letni IF: 4,042). 
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poszczególnych szkodliwych substancji do powietrza w województwie lubuskim, która była 

związana z ruchem samochodów osobowych w 2016 r. Dla wszystkich scenariuszy założono 

średni roczny przebieg aut wynoszący 16 tys. km. 

Transport w Europie odpowiada za niemal jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych i 

jest jedną z najważniejszych przyczyn zanieczyszczenia powietrza w miastach. Unia 

Europejska zakłada, że do 2050 roku emisje gazów cieplarnianych z sektora transportu powinny 

spaść o co najmniej 60% od poziomu mającego miejsce w 1990 r. Natomiast emisje 

szkodliwych dla zdrowia ludzi substancji do powietrza pochodzących z transportu muszą być 

radykalnie ograniczone. Problem emisji pochodzących z transportu jest istoty również w 

województwie lubuskim i jest potęgowany przebiegiem dróg tranzytowych oraz częstszym 

wykorzystywaniem starszych aut niż ma to miejsce w dużej części krajów należących do UE.  

Spośród wszystkich szkodliwych substancji pochodzących z transportu drogowego 

emitowanych do powietrza, największy udział mają tlenki azotu. W 2014 r. tlenki azotu, 

pochodzące z transportu drogowego miały ponad 30% udział w całkowitej emisji tej substancji 

w Polsce, przewyższając inne źródła zanieczyszczeń. Mimo, że ilość emisji tlenków azotu jest 

głównie uzależniona od zmian emisji z procesów spalania paliw w energetyce i może być 

relatywnie szybko ograniczona poprzez redukcje zużycia paliw stałych, co pokazuje przykład 

znacznej części krajów UE, to w przypadku transportu drogowego wielkość emisji w Polsce 

zmniejsza się bardzo powoli. Chociaż wzrasta udział nowych samochodów, które spełniają 

restrykcyjne normy ekologiczne (m.in. emitują znacznie mniej NOx) to jednak zwiększa się 

ogólna ilość pojazdów poruszających się po polskich drogach. Należy podkreślić, że starsze 

auta nie spełniają obecnie obowiązujących norm związanych z maksymalnymi dopuszczalnymi 

wartościami emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W publikacji odniesiono się również 

do innych zanieczyszczeń, których źródłem jest transport drogowy. W artykule wskazano 

narzędzia, które w istotny sposób mogą się przyczynić do ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

do powietrza w skali regionalnej na obszarze przygranicznym Polski z Niemcami. Do 

rozwiązań tych należy zaliczyć m.in.: rozwój transportu publicznego w centrach miast, budowę 

pasów ruchu przeznaczonych tylko dla autobusów, rozpowszechnienie stacji szybkiego 

ładowania akumulatorów w autach elektrycznych. W województwie lubuskim w celu 

ograniczenia emisji pochodzących z transportu drogowego trzeba będzie rozważyć 

wprowadzenie ograniczeń, które funkcjonują obecnie w wielu miejscach w Europie. Jedną z 

nich jest zakaz wjazdu starszych aut, które nie spełniają aktualnych norm ekologicznych. Innym 

rozwiązaniem, które mogłoby być skuteczną zachętą do zakupu nowszych i bardziej 
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ekologicznych samochodów, jest wprowadzanie wyższych podatków na mniej ekologiczne 

auta.  

Celem ostatniego artykułu13 z przedstawianego cyklu publikacji powiązanych 

tematycznie było wskazanie możliwości związanych z ograniczeniem negatywnego wpływu na 

środowisko występującego głównie podczas wytwarzania energii cieplnej w kotłowniach 

przydomowych na terenie Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego obszar jest 

tożsamy z powiatem nowosolskim. Powiat nowosolski oraz wiele innych regionów położonych 

na obszarach przygranicznych Polski z Niemcami ma bardzo poważny problem z jakością 

powietrza, który wynika z nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Rozwiązanie 

problemów związanych z niską emisją będzie wiązało się z wieloma problemami społecznymi, 

ponieważ konieczne będzie wprowadzenie rozwiązań, które spowodują zwiększenie wydatków 

ponoszonych przez gospodarstwa domowe. Żeby ograniczyć problem niskiej emisji trzeba 

odpowiednio zarządzać różnego rodzaju instrumentami, które pozwolą na stopniowe 

wprowadzenie szeregu regulacji bez sprzeciwu społeczności lokalnej. Odgórne wprowadzenie 

regulacji w krótkim okresie czasu, które już funkcjonują w innych krajach UE, mogłoby 

spowodować poniesienie znacznych kosztów przez gospodarstwa domowe, które już obecnie 

mają wiele problemów ekonomicznych.  Różnego rodzaju rozwiązania prawne powinny być 

uzupełnione przez działania, które zapobiegną dalszej pauperyzacji społeczeństwa. Instalacje 

wytwarzające energię cieplną na potrzeby ogrzania budynków bardzo często opalane są tanimi 

paliwami (niskiej jakości węgiel oraz muł węglowy, stanowiący odpad węglowy). 

Wykorzystywanie tego typu paliw powinno być ograniczone w pierwszej kolejności. Poza tym 

należy rozważyć wprowadzenie regulacji prawnych, które ograniczą możliwość instalacji 

niskoefektywnych, a więc zużywających często dwukrotnie więcej paliwa niż instalacje oparte 

na nowszych rozwiązaniach technicznych. Ograniczenie ilości nieefektywnych instalacji 

grzewczych powinno dać największy efekt ekologiczny wśród działań, które można podjąć w 

celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Środkowego Nadodrza.  

Analizy przeprowadzone podczas prac nad artykułem wskazują, że problem niskiej emisji 

na terenie powiatu nowosolskiego związany jest głównie z niskimi dochodami osiąganymi 

przez dużą część społeczeństwa, która zamieszkuje ten obszar. Jednak nie jest to jedyny powód 

takiego stanu rzeczy. Istnieje szereg innych przyczyn, które bezpośrednio wpływają na złą 

jakość powietrza na obszarze powiatu nowosolskiego. Należy wśród nich wymienić kwestie 

społeczne, takie jak brak wiedzy na temat szkodliwości spalania niskiej jakości paliw i odpadów 

                                                           
13 Dzikuć Maciej, Dzikuć Maria, Siničáková Marianna (2017). The social aspects of low emission management in 

the Nowa Sól district, Management, 21(1): 237-249. (Lista B MNiSW – 12 pkt.). 
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w kotłowniach przydomowych oraz wykorzystywanie starych i nieekologicznych 

samochodów. Niestety często się zdarza, że mieszkańcy powiatu nowosolskiego spalają w 

swoich piecach złej jakości paliwa i odpady, mimo że wiedzą jakie są skutki takiego 

postępowania. Część osób na terenie powiatu nowosolskiego ignoruje kwestie ekologiczne, 

które są związane nie tylko z ochroną środowiska, ale też ze zdrowiem ludzi. Niestety część 

osób uważa, że ich działanie ma niewielki wpływ na środowisko. Mimo, że mieszkańcy 

powiatu nowosolskiego, którzy swoim działaniem przyczyniają się do pogorszenia jakości 

powietrza nie stanowią zdecydowanej większości to jest ich nadal zbyt dużo. Okazuje się, że 

działania części mieszkańców świadomie i nieświadomie prowadzi do powstawania 

przekroczeń niektórych szkodliwych substancji w powietrzu.  

Analizując zapisy zawarte w dokumencie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego należy zauważyć, że ich realizacja może okazać się 

niewystarczająca aby osiągnąć radykalne obniżenie poziomów stężeń szkodliwych substancji 

dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Dokument ten wskazuje na wiele działań, które pomogą w 

pewnym stopniu ograniczyć niską emisję, jednak istnieje duże ryzyko, że nie wyeliminują tego 

problemu w zadowalającym stopniu. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wskazuje między 

innymi na: zwiększenie produkcji energii z OZE, racjonalizację zużycia energii, promowanie 

efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wskazuje 

również źródła finansowania założonych przedsięwzięć i są to: Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 

2020 oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego, 2015). Opis planowanych 

działań w analizowanym dokumencie przedstawiony został bardzo ogólnikowo a założone do 

osiągnięcia wskaźniki w niewielkim stopniu przyczynią się do ograniczenia niskiej emisji na 

terenie powiatu nowosolskiego. 

Z uwagi na fakt, że kotłownie przydomowe mają największy udział w całkowitej niskiej 

emisji mającej miejsce na terenie powiatu nowosolskiego, należałoby zwrócić szczególną 

uwagę na ten problem. W ramach działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji 

należałoby przeprowadzić termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z wymianą 

starych kotłów na paliwa stałe. Z uwagi na fakt, że znaczna cześć osób zamieszkujących powiat 

nowosolski nie posiada zasobów finansowych na przeprowadzenie tego typu inwestycji, 

należałoby się skupić na działaniach, które będą w stanie przynieść największy efekt 

ekologiczny w odniesieniu do zaangażowanych środków finansowych. Ponadto należy 
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wprowadzić różnego rodzaju zachęty finansowe dla mieszkańców, które skłonią ich do 

wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych na nowsze i bardziej ekologiczne. Równolegle 

należy rozważyć wprowadzenie ograniczeń, które będą dotyczyć klasy energetycznej kotłów 

wykorzystywanych na terenie powiatu nowosolskiego. Ponadto w regionach o najwyższych 

stężeniach szkodliwych substancji w powietrzu, należy rozważyć zakaz wykorzystywania 

niektórych paliw stałych, szczególnie dotyczy to niższej jakości węgla. Należy podkreślić, że 

konieczne jest dalsze monitorowanie działań, które mają zredukować niską emisję w powiecie 

nowosolskim. Ponadto należy analizować podjęte prace na rzecz redukcji niskiej emisji pod 

kątem ich skuteczności oraz rozpatrywać możliwość wdrożenia rozwiązań, które dały 

zamierzony efekt w innych częściach przygranicznych obszarów Polski z Niemcami. 

Przedłożony cykl publikacji powiązanych tematycznie wnosi wkład w istniejące badania, 

dotyczące determinantów emisji zanieczyszczeń do powietrza w skali regionalnej. Efekt ten 

został uzyskany poprzez podjęcie szeregu pokrewnych wątków za pomocą zróżnicowanych 

metod badawczych. Należy podkreślić, że wskazany cykl publikacji nie tylko uzupełnia 

badanie empiryczne, ale także wyznacza kierunki dla przyszłych badań. Wyniki badań 

przedstawione w cyklu publikacji uzupełniają istniejący dorobek w tej tematyce. Efektem 

prowadzonych rozważań w cyklu publikacji powiązanych tematycznie, który wskazuję jako 

osiągnięcie naukowe, jest wkład w rozwój nauki w dziedzinie nauk ekonomicznych, w 

dyscyplinie ekonomia. Jako istotny wkład moich badań do teorii ekonomii mogą być uznane: 

 dostarczenie dowodów empirycznych dotyczących wpływu wybranych sposobów 

wytwarzania energii na jakość powietrza na przygranicznych obszarach Polski z 

Niemcami; 

 krytyczna ocena oraz wskazanie potencjalnych ekonomicznych instrumentów polityki 

środowiskowej w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w skali 

regionalnej; 

 pogłębienie wiedzy naukowej na temat sposobu dokonywania wyborów ekonomicznych 

przez przedsiębiorców i mieszkańców w zakresie metod wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej, które w mniejszym stopniu przyczyniają się do emisji 

zanieczyszczeń do powietrza; 

 usystematyzowanie i uaktualnienie wiedzy w zakresie ekonomii oraz ekonomiki ochrony 

środowiska, biorąc pod uwagę oddziaływanie szkodliwych substancji, które są 

emitowane do powietrza.  
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Wkład prezentowanego cyklu publikacji w rozwój nauk ekonomicznych dotyczy nie 

tylko sfery poznawczej, związanej z racjonalnością zachowań, optymalizacją wyboru metod 

wytwarzania energii, efektywnością energetyczną, wpływającą na ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, ale i metodyki prowadzenia badań oraz aspektów aplikacyjnych.  

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

W prowadzonej przeze mnie działalności naukowo-badawczej wyróżnić można cztery 

podstawowe obszary zainteresowań: 

1. ekonomiczne, ekologiczne i społeczne aspekty ograniczenia zanieczyszczeń do 

powietrza; 

2. ekonomiczno-finansowy wymiar bezpieczeństwa energetycznego; 

3. ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania surowców energetycznych; 

4. transformacja agrobiznesu w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju. 

Pierwszy obszar mojej aktywności naukowo-badawczej jest ściśle powiązany z 

realizowanym przeze mnie grantem pt. „Ekonomiczne, ekologiczne i społeczne aspekty 

ograniczenia niskiej emisji na terenie Środkowego Nadodrza”. Badania nad wskazanymi 

zagadnieniami prowadzę aktualnie, jako kierownik grantu przyznanego przez Narodowe 

Centrum Nauki w 2016 r. w konkursie Sonata (obszar HS4 - jednostka, instytucje, rynki). 

Należy dodać, że cykl publikacji wskazany jako główne dzieło w niniejszym wniosku był 

realizowany również w tym zakresie tematycznym. Publikacje naukowe składające się na 

dorobek w tym obszarze to przede wszystkim autorskie i współautorskie publikacje naukowe, 

m.in.: 

 Dzikuć Maciej, Piwowar Arkadiusz, Dzikuć Maria (2019). Problems of low emission in Poland in sectoral 

terms, W: International Conference on Smart Power & Internet Energy Systems- SPIES, Melborune, 

Australia, artykuł przyjęty – zaświadczenie jako załącznik 4 (s. 1); 

 Dzikuć Maciej, Kułyk Piotr, Dzikuć Maria, Urban Stanisław, Piwowar Arkadiusz (2019). Outline of 

Ecological and Economic Problems Associated with the Low Emission Reductions in the Lubuskie 

Voivodeship (Poland), Polish Journal of Environmental Studies, 28(1): 65-72; 

 Dzikuć Maciej, Dzikuć Maria (2018). The impact of low emission on the health of the residents of the cities 

of Middle Odra Region (Poland), W: Managing Urbanisation for Health: a Priority for all Nations: 15th 

International Conference on Urban Health, Kampala, Uganda, Organizator konferencji: Elsevier, 

zaświadczenie jako załącznik 4 (s. 2); 

 Dzikuć Maciej (2018). Technika oceny cyklu życia jako narzędzie wsparcia do określenia wpływu 

wytwarzania energii cieplnej na środowisko, Przemysł Chemiczny, 97(4): 584-586; 
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 Dzikuć Maciej, Piwowar Arkadiusz, Dzikuć Maria, Kułyk Piotr, Łasiński Krzysztof (2018). Economic 

conditions of low emission reduction in Poland, W: International Conference on Environment, Energy and 

Earth Sciences, Szanghaj, Chiny, Shanghai International Convention Center, Computer Science and 

Engineering, 550-554, zaświadczenie jako załącznik 4 (s. 3); 

 Dzikuć Maciej (2017). Ekonomiczne i społeczne czynniki ograniczenia niskiej emisji w Polsce, Difin, 1- 

175 Warszawa, monografia, ISBN: 9788380854857; 

 Dzikuć Maciej, Łasiński Krzysztof (2017) The development of algal biomass as one of way of reducing low 

emissions in Lubuskie Province (Poland), W: The 7th International Conference on Algal Biomass, Biofuels 

and Bioproducts. Miami, USA, Organizator konferencji: Elsevier, zaświadczenie jako załącznik 4 (s. 4).  

Drugim obszarem mojej aktywności naukowo-badawczej jest ekonomiczno-finansowy 

wymiar bezpieczeństwa energetycznego. Najważniejszą moją publikacją w tym obszarze jest 

praca doktorska pt. „Ekonomiczne i ekologiczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego 

Polski”. Głównym celem dysertacji było określenie wpływu czynników ekonomicznych i 

ekologicznych na stan bezpieczeństwa energetycznego Polski. W pracy doktorskiej 

wyszczególniono również kilka celów szczegółowych m.in.:  

 identyfikacja czynników oddziałujących na rynek energii elektrycznej w kraju i województwie lubuskim; 

 określenie wpływu aspektów ekonomicznych i ekologicznych wytwarzania energii elektrycznej w 

kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski według różnych grup respondentów; 

 zidentyfikowanie postrzegania stanu bezpieczeństwa energetycznego kraju w odniesieniu do różnych grup 

respondentów; 

 określenie oddziaływania na środowisko wytwarzania energii elektrycznej w zależności od 

wykorzystywanego paliwa. 

Poza dysertacją za istotne elementy mojego dorobku naukowego w drugim obszarze 

badawczym uznaję następujące publikacje: 

 Dzikuć Maciej (2013). Bezpieczeństwo energetyczne miast i wsi województwa lubuskiego, Rynek Energii, 

1: 56-61; 

 Dzikuć Maciej (2013). Przepisy unijne w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, W: Bezpieczeństwo 

środowiskowe: monografia, red. nauk. T. Zaborowski: Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Gorzów 

Wlkp. 6-20; 

 Dzikuć Maciej (2013). Economic and ecological aspects of Polish energy security, W: International 

Symposium on Marketing, Logistics and Business (MLB), Nagoya, Japonia, 2013, zaświadczenie jako 

załącznik 4 (s. 5). 

Ważnym nurtem moich zainteresowań badawczych są również ekonomiczne 

uwarunkowania wykorzystania surowców energetycznych. Analiza ekonomicznych aspektów 

w tym obszarze problemowym mieści się w nurcie badań związanym z gospodarką 
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energetyczną w kontekście zrównoważonego rozwoju. W ramach tej tematyki opublikowałem 

kilkanaście prac naukowych, autorskich i współautorskich, m.in.:  

 Dzikuć Maciej (2015). Environmental management with the use of LCA in the Polish energy system, 

Management, 19(1): 89-97; 

 Urban Stanisław, Dzikuć Maciej (2013). Wpływ na środowisko wytwarzania energii elektrycznej w 

elektrowniach opalanych węglem kamiennym, Ekonomia i Środowisko, 2: 84-92; 

 Dzikuć Maciej, Piwowar Arkadiusz (2013). LCA analysis as a tool to assess the impact of electricity 

production on the environment, Management, 17(1): 382-392; 

 Dzikuć Maciej (2013). Applying the life cycle assessment method to an analysis of the environmental impact 

of heat generation, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 18(4): 1275-1281; 

 Dzikuć Maciej (2010). Analiza LCA produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. 

W: Współczesne problemy bezpieczeństwa = contemporary problems of security, red. A. Gałecki, M. 

Dalecka, T. Tabaczniuk, Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 514-537. 

Czwartym ze wskazanych przeze mnie obszarów badawczych jest transformacja 

agrobiznesu w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju. W tym obszarze badawczym 

uwzględniono proekologiczną gospodarkę energetyczną w rolnictwie oraz na obszarach 

wiejskich. Ważną częścią badań w ramach tego obszaru badawczego stanowią również endo i 

egzogeniczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce14. Za istotne 

elementy mojego dorobku naukowego w czwartym obszarze badawczym uznaję niżej 

wymienione prace: 

 Piwowar Arkadiusz, Dzikuć Maciej (2017). LCA w produkcji agrochemikaliów. Procedura, kategorie 

wpływu, możliwości wykorzystania, Przemysł Chemiczny, 96(2): 271-274; 

 Dzikuć Maria, Trebuňa Peter, Dzikuć Maciej (2016). The importance of the theory of production factors 

for the development of organic farming and food safety, W: Bezpieczeństwo środowiskowe człowieka, red. 

nauk. Wawrzyniec Wawrzyniak, Tadeusz Zaborowski, Gorzów Wlkp.: Instytut Badań i Ekspertyz 

Naukowych, 121-130;  

 Piwowar Arkadiusz, Dzikuć Maciej (2015). Proekologiczna gospodarka energetyczna w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju, Wieś i Rolnictwo, 3(168): 107-115; 

 Piwowar Arkadiusz, Dzikuć Maciej (2013). Charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem 

biogazu rolniczego w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(27): 207-217. 

Moja praca doktorska pt. „Ekonomiczne i ekologiczne aspekty bezpieczeństwa 

energetycznego Polski” w 2013 roku została nagrodzona w Konkursie Młodych Adeptów 

Nauki nt. Węgiel brunatny szansą dla regionu lubuskiego ogłoszonym przez Polską Grupę 

Energetyczną Gubin Sp. z o.o. i Uniwersytet Zielonogórski (zaświadczenie jako załącznik 4, s. 

6). 

                                                           
14 Wraz z małżonką od dziesięciu lat prowadzę gospodarstwo ekologiczne. 
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Podczas swojej pracy naukowo-badawczej odbyłem staż krajowy (od 01.07.2015 do 

30.09.2015) w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych na Wydziale Inżynierii 

Zarządzania Politechniki Poznańskiej (zaświadczenie jako załącznik 4, s. 7). Celem stażu była 

praca naukowo-badawcza, która polegała na prowadzeniu badań i przygotowywaniu artykułów 

na konferencje: 

 XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ekologia Pogranicza, 

 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. 

Za wyróżniające osiągnięcia naukowo-badawcze zostałem pięciokrotnie nagrodzony 

przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego nagrodą I stopnia za indywidualne 

osiągnięcia naukowe. Nagrody otrzymałem w latach 2013-2017 (załącznik 4, s. 8-10). 

Do ważniejszych wyróżnień jakie otrzymałem należy zaliczyć także: 

 Brązowy Krzyż Zasługi (2011); 

 Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015). 

Dzięki środkom finansowym uzyskanym w ramach projektu finansowanego z programu 

Santander możliwe było moje uczestnictwo w International Symposium on Marketing and 

Logistics w Japonii (Nagoya, wrzesień 2013). 

Podczas mojej pracy wykorzystywałem również swoją wiedzę w praktyce. Jako ekspert 

oceniałem wnioski o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach kilku Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – 

Lubuskie 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. W sumie jako ekspert oceniłem 139 projektów, których całkowity 

koszt realizacji został wyceniony na niemal 500 mln PLN. Wnioski, które oceniałem dotyczyły 

głównie modernizacji energetycznej wraz z wymianą źródła ciepła budynków użyteczności 

publicznej oraz mieszkalnych. Większość ocenianych przeze mnie projektów miała na celu 

zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz 

ograniczenie emisji do powietrza na przygranicznych obszarach Polski z Niemcami.  

Ponadto podczas swojej pracy naukowo-badawczej uczestniczyłem w projekcie pt. 

„Biznes w nauce, nauka w biznesie – rozwój pracowników firm i jednostek naukowych w 

województwie lubuskim”. Był to projekt unijny realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL, Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.1, nr 

UDA-POKL.08.02.01-08-009/12-00. Projekt był realizowany w latach 2013- 2014.  
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Podczas mojej pracy naukowo-badawczej kierowałem trzema projektami naukowymi. 

Pierwszy z nich to grant naukowy w ramach Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie 

Innowacji”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego Unii Europejskiej i z budżetu państwa, nr projektu DFS.VI.3361-4-37-003/10. 

Projekt funkcjonował jako stypendium naukowe, które było przyznawane doktorantom 

kształcącym się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju 

województwa lubuskiego. Projekt naukowy realizowałem od 01.10.2010 do 07.05.2013. Grant 

został prawidłowo rozliczony, co potwierdza pismo Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej 

Górze z dnia 7 maja 2013 r. Głównym celem projektu była analiza bezpieczeństwa 

energetycznego Polski i czynników, które na nie wpływają. Uzyskane wyniki badań zostały 

wykorzystane podczas opracowywania cyklu artykułów naukowych oraz były pomocne w 

czasie pisania przeze mnie mojej pracy doktorskiej (zaświadczenie jako załącznik 4, s. 11). 

W czerwcu 2016 r. otrzymałem grant z Narodowego Centrum Nauki (nr grantu 

2015/19/D/HS4/00210, program SONATA). Projekt obecnie znajduje się w końcowej fazie 

realizacji, ponieważ do jego zakończenia pozostało 4 miesiące. Badania w projekcie prowadzę 

jako główny wykonawca na terenie Polski i Niemiec. Celem prowadzonych analiz jest 

określenie głównych źródeł niskiej emisji na terenie Środkowego Nadodrza. Mimo, że projekt 

finansowany ze środków NCN jest w trakcie realizacji to do tej pory wyniki przeprowadzonych 

badań naukowych były prezentowane na kilku międzynarodowych konferencjach naukowych, 

opublikowano 5 artykułów w czasopismach z listy A MNiSW oraz kilka rozdziałów w 

monografiach. Ponadto na podstawie uzyskanych wyników badań wydano w 2017 r. 

monografię pt. „Ekonomiczne i społeczne czynniki ograniczenia niskiej emisji w Polsce” (Difin, 

ISBN 978-83-8085-485-7). 

Senacka Komisja ds. Nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 29.10.2018 

pozytywnie zaopiniowała mój projekt w ramach III edycji konkursu "małe granty" pt.: 

„Ekonomiczne aspekty rozwoju niskoemisyjnego w krajach Grupy Wyszehradzkiej". Mój 

wniosek uzyskał najwyższą liczbę punktów na Uniwersytecie Zielonogórskim (zaświadczenie 

jako załącznik 4, s. 12). 

 

6. Statystyka dorobku publikacyjnego 

Moja praca naukowo-badawcza została udokumentowana 118 publikacjami. 

Szczegółowy wykaz dorobku, wraz z ilością punktów MNiSW, opisem bibliograficznym i 

określeniem wkładu współautorów w odniesieniu do publikacji współautorskich zawarto w 
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załączniku nr 3 do wniosku. W tabeli 1 zaprezentowano syntetyczny podział opublikowanych 

prac naukowych według podstawowych kategorii.  

Tabela 1. Zestawienie ilościowe dorobku publikacyjnego według kategorii 

Kategoria 
Przed uzyskaniem 

stopnia doktora 

Po uzyskaniu 

stopnia doktora 
Razem 

Monografie naukowe autorskie 0 1 1 

Rozdziały w monografiach 

w tym: 

- w języku angielskim 

20 

 

3 

48 

 

10 

68 

 

13 

Artykuły naukowe w czasopismach  

w tym:  

- na liście A MNiSW  

- w języku angielskim 

1 

 

0 

0 

36 

 

13 

26 

37 

 

13 

26 

Materiały konferencyjne 

w tym: 

- w języku angielskim 

3 

 

0 

5 

 

5 

8 

 

5 

Inne publikacje  4 0 4 

Razem 28 90 118 
 

Po otrzymaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych ważną część mojego dorobku 

naukowego stanowi 13 artykułów naukowych, które opublikowane zostały w siedmiu 

czasopismach wyróżnionych na liście Journal Citation Report (JCR). Natomiast mój 

sumaryczny Impact Factor (IF) według listy Journal Citation Reports, zgodnie z rokiem 

opublikowania, wynosi 54,392. Po uzyskaniu stopnia doktora 44 prace opublikowałem w 

języku angielskim, co stanowi łącznie niemal 49% wszystkich publikacji. W ujęciu 

wskaźnikowym mój dorobek publikacyjny przedstawia się następująco: 

 liczba cytowanych publikacji w bazie: Publish or Perish 56 

 Scopus 14 

 Web of Science 16 

 liczba cytowań w bazie:  Publish or Perish 154 

 Scopus 61 

 Web of Science 63 

 Indeks Hirscha według bazy: Publish or Perish 10 

 Scopus 6 

 Web of Science 6 

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych opublikowałem 28 pozycji. Z 

kolei po uzyskaniu stopnia doktora na mój dorobek składa się 90 prac naukowych. Ponadto w 

2017 roku byłem redaktorem monografii (wspólnie z Wei Haur Lam, Fai Tsang Yiu), która 



37 
 

została wydana w Pekinie przez wydawnictwo Atlantis Press. Łączna suma punktów15 moich 

publikacji po uzyskaniu stopnia doktora, według wykazów czasopism naukowych MNiSW, 

wyniosła 471.  

Jakość opublikowanych przeze mnie prac została pozytywnie oceniona przez środowisko 

naukowe, dlatego po kilkustopniowym procesie recenzji zostały one dopuszczone do druku w 

międzynarodowych czasopismach, o wysokiej randze naukowej, które zostały zamieszczone 

na liście Journal Citation Reports (JCR): 

 Atmospheric Environment (Elsevier), 

 Environmental Science and Pollution Research (Springer), 

 International Journal of Life Cycle Assessment (Springer), 

 Journal of Cleaner Production (Elsevier), 

 Polish Journal of Environmental Studies, 

 Przemysł Chemiczny, 

 Renewable and Sustainable Energy Reviews (Elsevier). 

7. Współpraca międzynarodowa  

Od 2014 roku jestem recenzentem artykułów wydawanych przez czasopisma naukowe 

znajdujące się na liście A MNiSW. Dotychczas zrecenzowałem niemal 100 artykułów 

naukowych, głównie dla czasopism: 

 Renewable and Sustainable Energy Reviews - według listy MNiSW 45 pkt, 

 International Journal of Life Cycle Assessment - według listy MNiSW 40 pkt,  

 Resources, Conservation and Recycling - według listy MNiSW 35 pkt, 

 Environmental Science and Pollution Research- według listy MNiSW 30 pkt. 

W 2015 roku wydawnictwo Elsevier nagrodziło moją pracę certyfikatem za wybitny 

udział w recenzowaniu artykułów naukowych dla czasopisma Renewable and Sustainable 

Energy Reviews. Artykuły opublikowane w tym czasopiśmie uzyskują według listy MNiSW 

45 pkt. Certyfikat był przyznawany osobom, które znalazły się w gronie 10% recenzentów 

oceniających największą liczbę artykułów (zaświadczenie jako załącznik 4, s. 13). 

Ponadto od 2016 roku recenzuję artykuły naukowe, które są publikowane jako materiały 

konferencyjne. Publikacje te są często wydawane w materiałach konferencyjnych 

indeksowanych przez Scopus lub Web of Science.  

                                                           
15 Punkty MNiSW podaję na podstawie list czasopism punktowanych obowiązujących w latach moich 

poszczególnych publikacji. Suma uwzględnia procentowy udział mojego autorstwa w pracach wieloautorskich 

(monografiach, rozdziałach w monografiach oraz artykułach naukowych w czasopismach). 
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Na początku 2016 roku zostałem zaproszony do udziału w Panelu Doradczym 

wydawnictwa Elsevier (Elsevier Advisory Panel). Moja działalność w Elsevier Advisory 

Panel koncentruje się na pomocy w opracowaniu i testowaniu innowacyjnych narzędzi, które 

są wykorzystywane podczas tworzenia rozwiązań, pomagających badaczom usprawnić 

przepływ wyników badań naukowych. Przykładem może być szybsze znalezienie 

odpowiednich informacji i optymalizacji współpracy między badaczami. Dzięki pracy dla 

jednego z największych wydawnictw naukowych na świecie mam możliwość poznawania i 

osobistego uczestnictwa w tworzeniu najnowszych rozwiązań wykorzystywanych nie tylko 

podczas procesu wydawniczego, ale również w opracowywaniu nowych rozwiązań, które 

akcelerują rozwój nauki. 

Jako pracownik Uczelni korzystałem z możliwości poszerzania swojej wiedzy poza 

granicami kraju. Podczas swojej pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim wyjeżdżałem na 

stypendia za granicę, podczas których miałem możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych ze 

studentami. Miałem możliwość nawiązania współpracy z pracownikami naukowymi z innych 

krajów oraz mogłem wymienić doświadczenia z partnerami zagranicznymi. Poniżej 

przedstawiam wykaz: 

 Erasmus+, Faculty of Economics, Technical University of Košice, Słowacja, 21-25.01.2019; 

 Erasmus+, Faculty of Economics, Technical University of Košice, Słowacja, 26-30.03.2018; 

 Erasmus+, Faculty Business, Law and Social Sciences, Brandenburg University of Technology (BTU) 

Cottbus-Senftenberg, Niemcy, 27-31.03.2017; 

 Erasmus+, Faculty of Economics, Technical University of Košice, Słowacja, 19-26.03.2016; 

 Erasmus, Faculty of Economics, Technical University of Košice, Słowacja, 13-19.04.2014. 

Podczas swojej pracy naukowej odbyłem dwa zagraniczne staże naukowe. Miały one 

miejsce na Słowacji w Technical University of Košice (TUKE). Staże naukowe odbyłem na 

dwóch wydziałach TUKE:  

 Faculty of Mechanical Engineering od 29.04.2016 do 30.06.2016; 

 Faculty of Economics od 10.07.2016 do 09.09.2016.  

Celem staży zagranicznych była praca naukowa, której efektem było opublikowanie 

kilku rozdziałów w monografiach oraz prezentacja wyników badań podczas 

międzynarodowych konferencji naukowych. Potwierdzenia odbycia wyżej wymienionych 

staży naukowych zaprezentowałem w załączniku 4 (s. 14-15). 

Wielokrotnie brałem czynny udział w komitetach naukowych konferencji 

międzynarodowych. Byłem nie tylko członkiem komitetów naukowych, ale również miałem 
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przyjemność pełnić funkcję przewodniczącego lub zostałem zaproszony do pełnienia tej funkcji 

podczas konferencji, które odbędą się w 2019 roku: 

 International Conference on Social Science, Economics and Management Research, 26-27.05.2019, 

Hangzhou, Chiny (zaświadczenie jako załącznik 4, s. 16); 

 2nd International Conference on Sustainable Energy, Environment and Information Engineering, 24-

25.03.2019, Pekin, Chiny; 

 International Conference on Energy, Power, Environment and Computer Application, 20-21.01.2019, 

Wuhan, Chiny. 

Ponadto wielokrotnie uczestniczyłem w komitetach naukowych i technicznych, pełniłem 

funkcję sekretarza, recenzenta, redaktora oraz przewodniczącego komitetu organizacyjnego. 

Większość z konferencji, podczas których miałem możliwość wstępować w różnych rolach już 

się odbyła, a kilka z nich odbędzie się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Należy podkreślić, 

że w znacznej części konferencji zagranicznych, w których byłem członkiem komitetu 

naukowego lub technicznego, artykuły były publikowane w materiałach konferencyjnych 

indeksowanych w bazach Web of Science lub Scopus. Poniżej wykaz najważniejszych 

konferencji międzynarodowych, w których najczęściej byłem lub jestem członkiem komitetu 

naukowego lub technicznego. 

 2nd International Conference on New Energy and Environment Engineering, 3-5.05.2019, Singapur; 

 International Conference on Smart Power & Internet Energy Systems, 25-27.04.2019, Melbourne, 

Australia;  

 International Conference on Education, Management and Information Technology Application, 20-

21.01.2019, Wuhan, Chiny; 

 2nd International Conference on Sustainable Development of Water and Environment, 23-23.01.2019, 

Hong Kong; 

 International Conference on Education, Management, Economics and Humanities, 27-28.02.2019, 

Shenzhen, Chiny; 

 International Conference on Education Reform, Management Innovation and Social Science, 24-

25.03.2019, Pekin, Chiny; 

 2nd International Conference on Education, Management and Applied Social Science, 7-8.02.2018, 

Wuhan, Chiny; 

 International Conference on Environment, Energy and Earth Sciences, 15-16.04.2018, Shanghai, Chiny; 

 3rd Annual 2017 International Conference on Sustainable Development, 14-16.07.2017, Tianjin, Chiny; 

 The Second International Conference on Energy Engineering and Environmental Protection, 20-

22.11.2017, Sanya, Chiny; 

 International Symposium on Marketing and Logistics, 23-25.08.2016, Chiang Mai, Tajlandia; 

 Ekologia Pogranicza – coroczna międzynarodowa konferencja naukowa odbywająca się w Oddziale PAN 

przy ul. Wieniawskiego 17-19 w Poznaniu (wrzesień 2013-2018); 
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 Bezpieczeństwo Publiczne – coroczna międzynarodowa konferencja naukowa odbywająca się w Oddziale 

PAN przy ul. Wieniawskiego 17-19 w Poznaniu (maj lub czerwiec 2015 -2018); 

 International Symposium on Marketing and Logistics (VIII 2015), członek Międzynarodowego Komitetu, 

Osaka, Japonia; 

 International Symposium on Marketing and Logistics (IX 2014), członek Międzynarodowego Komitetu, 

Nagoya, Japonia; 

 International Symposium on Marketing and Logistics (IX 2013), członek Międzynarodowego Komitetu, 

Nagoya, Japonia. 

Wyniki prowadzonych przeze mnie badań poddawane były wielokrotnie publicznej 

dyskusji głównie na międzynarodowych konferencjach naukowych. Podczas swojej pracy 

naukowej aktywnie uczestniczyłem w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, z których do 

najistotniejszych należy zaliczyć te zagraniczne. Wielokrotnie miałem wystąpienia w języku 

angielskim (m.in. w Japonii, Wietnamie, USA, Chinach i Ugandzie). Podczas konferencji 

najczęściej miałem wystąpienia plenarne, kilkukrotnie prezentowałem wyniki badań na 

posterach oraz zabierałem głos podczas dyskusji. Należy podkreślić, że niektóre publikacje 

pokonferencyjne są indeksowane w Scopus i/lub Web of Science. Poniżej przedstawiam wykaz 

wybranych konferencji naukowych podczas których brałem aktywny udział: 

 The impact of low emission on the health of the residents of the cities of Middle Odra Region (Poland), 

15th International Conference on Urban Health Kampala, Uganda, 26-30.11.2018, Organizator 

konferencji: Elsevier; 

 Social Determinants of Low Emission Limitation in Urban and Rural Areas in the Middle Odra (Poland), 

International Conference on Environment, Energy and Earth Sciences, Shanghai, Chiny, 15-16.04.2018; 

 The development of algal biomass as one of way of reducing low emissions in Lubuskie Province (Poland), 

The 7th International Conference on Algal Biomass, Biofuels and Bioproducts, Miami, USA, 18-

21.06.2017, Organizator konferencji: Elsevier; 

 The prospects for limiting emissions from road transport: a case study for the Middle Odra and Poland, The 

Second International Conference on Energy Engineering and Environmental Protection, Sanya, Chiny, 20-

22.11.2017; 

 Economic, ecological and social aspects of low emission limitations in the middle Odra, Sustainable 

Development in the Context of Global Change: 5th International Conference on Vietnamese Studies, 

Vietnam National University, Hanoi, Wietnam, 15-18.12.2016; 

 Economic and ecological aspects of Polish energy security, International Symposium on Marketing, 

Logistics and Business, Nagoya, Japonia, 24-26.09.2013. 

Należy dodać, że dwie kolejne moje publikacje otrzymały pozytywne recenzje i będą 

prezentowane w 2019 roku na międzynarodowych konferencjach naukowych: 

 Dzikuć Maciej, Dzikuć Maria, Macroeconomic aspects of low emission limitations in the Middle Odra, 

Hradec Economic Days, University of Hradec Králové, Czechy, 5-6.02.2019; 
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 Dzikuć Maciej, Piwowar Arkadiusz, Dzikuć Maria, Problems of low emission in Poland in sectoral terms, 

International Conference on Smart Power & Internet Energy Systems, Deakin University, Melbourne, 

Australia, 25-27.04.2019. 

8. Działalność dydaktyczna, organizacyjna i popularyzatorska 
 

Począwszy od 22 listopada 2018 roku jestem promotorem pomocniczym rozprawy 

doktorskiej pt. „Uwarunkowania organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego w 

sprawnej realizacji programów ograniczających niską emisję”. Przewód doktorski został 

otwarty na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Promotorem 

rozprawy doktorskiej jest dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ. 

Od początku swojej pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim aktywnie uczestniczę w 

opiece naukowej nad studentami pełniąc role opiekuna grup dziekańskich oraz promotora prac 

dyplomowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Dotychczas byłem promotorem 22 i 

recenzentem 79 prac dyplomowych (15 licencjackich i 64 magisterskich). W 2014 r. dwoje 

moich dyplomantów zostało nagrodzonych przez Polską Grupę Energetyczną Gubin Sp. z o.o. 

i Uniwersytet Zielonogórski za swoje prace dyplomowe.  

Ponadto od 2013 r. jestem członkiem Komisji Senackiej Uniwersytetu 

Zielonogórskiego ds. Budżetu i Finansów. Od tego samego roku jestem członkiem komitetów 

wydawniczych monografii: Społeczne pogranicza oraz Pogranicza środowisk, wydawanych 

przez Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp.  

Poza zaprezentowanej w niniejszym wniosku działalności naukowej, realizuję zadania 

dydaktyczne i organizacyjne. Prowadzę zajęcia dydaktyczne (wyłącznie na Wydziale Ekonomii 

i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego) z kilku przedmiotów, również w języku 

angielskim dla studentów, odbywających stypendium Erasmus+. Prowadzę zajęcia 

dydaktyczne na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Dotychczas prowadziłem 

następujące przedmioty: 

• Bezpieczeństwo energetyczne (w języku polskim oraz w ramach programu Erasmus+ w języku 

angielskim), 

• Konkurencyjność przedsiębiorstw (w ramach programu Erasmus+ w języku angielskim), 

 Zrównoważony rozwój (w ramach programu Erasmus+ w języku angielskim), 
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