
Pojęcia związane z ochroną środowiska

Ochrona środowiska — całokształt działań (czasem także zaniechanie działań) mających na celu 
właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowi-ska naturalnego, 
zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). 
Nauka o ochronie środowiska to sozologia. 

Sposoby ochrony środowiska: 
  racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, 
  przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, 
  utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego, 
  recykling. 

Obowiązek ochrony środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony 
środowiska” (Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm.). 

Rodzaje zanieczyszczeń 
Zanieczyszczenie środowiska — stan środowiska wynikający z wprowadzania do po-wietrza, 
wody lub gruntu substancji stałych, ciekłych lub gazowych bądź energii w ta-kich ilościach i takim 
składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, 
wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany. 
Źródła zanieczyszczeń środowiska 
Zanieczyszczenie środowiska może być spowodowane przez: 
 źródła naturalne (np. wulkany), 

 źródła sztuczne (antropogeniczne — spowodowane działalnością człowieka), które następuje 
w wyniku niezamierzonej, ale systematycznej działalności czło-wieka polegającej na ciągłej emisji 
czynników degradujących środowisko lub jest następstwem awarii będącej przyczyną nagłego 
uwolnienia zanieczyszczeń. 

Oceny stanu środowiska dokonuje się w odniesieniu do stanu naturalnego bez względu na to, czy 
jego zmiany są spowodowane przez substancje lub oddziaływania, dla których ustalono poziom 
stężeń dopuszczalnych. 
Zanieczyszczenie powietrza 
Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. 
Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: 
 dwutlenek węgla, 

 dwutlenek siarki, 

 tlenki azotu, 

 pyły. 

Źródła zanieczyszczeń powietrza 
Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe znajdujące się w 
powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość. 
Ogólnie zanieczyszczenia powietrza dzieli się na: 
 pyłowe, 
 gazowe. 

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład 
chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt.



Zanieczyszczenie wód — niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i 
bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze: 

  substancji nieorganicznych (stałych, płynnych, gazowych), 

  substancji organicznych, 

  substancji radioaktywnych, 

  ciepła 
które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych. 

Zanieczyszczenie gleby 

Zanieczyszczeniami gleb i gruntów są wszelkie związki chemiczne i pierwiastki 
promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. 
Źródła zanieczyszczeń gleby to m.in.: 
 stałe i ciekłe odpady przemysłowe i komunalne, 
 gazy i pyły emitowane z zakładów przemysłowych (zakładów chemicznych, 
petrochemicznych, cementowni, hut, elektrowni itp.), 
 gazy wydechowe z silników spalinowych, 
 substancje stosowane w rolnictwie (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin). 

Skutki zanieczyszczeń gleby to: 
 zmiana gleby pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym, 
 obniżenie urodzajności, czyli zmniejszenie plonów i obniżenie ich jakości, 
 zakłócenie przebiegu wegetacji roślin, 
 niszczenie walorów ekologicznych i estetycznych szaty roślinnej, 
 powodowanie korozji fundamentów budynków i konstrukcji inżynierskich, np. rurociągów.

Recykling 

Recykling (ang. recycling) to jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej 
celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. 
Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) pod 
pojęciem recyklingu „rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu 
substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania 
substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też 
recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii”. 
Zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z 
uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce 
naturalne, które służą do ich wytworzenia, oraz surowce służące do ich późniejszego 
przetworzenia. 

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony środowiska 

Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje 
sobie sprawę, że podlegają oni wymogom ochrony środowiska. 
Nawet właściciele niewielkich firm mają do wypełnienia szereg obowiązków. Wystarczy używać 
samochodu lub wytwarzać nieco odpadów, aby mieć obowiązki wynikające z przepisów ochrony 
środowiska. 
Większość obowiązków jest zapisanych w ustawie „Prawo ochrony środowiska”. 
Podmiotem korzystającym ze środowiska jest: 
 przedsiębiorca w rozumieniu ustawy „Prawo działalności gospodarczej”, 
 osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub 
hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 



 osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej 
specjalistycznej praktyki, 
 jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, 
 osoba fizyczna korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim takie korzystanie wymaga 
pozwolenia. 

Każdy pracodawca ma obowiązek posiadać pozwolenia na: 
 wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
 wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
 wytwarzanie odpadów. 
Pracodawca może otrzymać pozwolenie od organu ochrony środowiska: 
 zintegrowane, 
 na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
 wodno-prawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
 na wytwarzanie odpadów. 

Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów 

W celu zbierania i transportu odpadów pracodawca musi uzyskać zezwolenie. Aby je otrzymać, 
podmiot musi złożyć wniosek do starosty o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie zbierania i transportu odpadów — zmusza do tego ustawa o odpadach — art. 28. 
 Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, 
zbierania lub transportu odpadów, jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na 
prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję 
zatwierdzającą program go-spodarki odpadami niebezpiecznymi. 
 Posiadacz odpadów, który łącznie prowadzi działalność w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania lub transportu odpadów, jest zwolniony z obowiązku 
uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przez pracodawcę 

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzić aktualizowaną co pół roku ewidencję zawierającą: 
 informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na 
podstawie których określono te ilości, 
 informacje o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej, 
 informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, 
 informacje o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane
są ścieki.
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