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• Rachunki usług dostarczanych przez ekosystemy 
(Eksperymentalne rachunki usług ekosystemów),



Przy zachowaniu nomenklatury i standardów 
rachunków narodowych





Indywidualny i społeczny 
dobrobyt  (well-being)

Korzyści  
materialne i 

niematerialne

Zasoby ekosystemów (ecosystem
assets)

Charakterystyka ekosystemu przepływy miedzy ekosystemami
przepływy wewnątrz ekosystemu  
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Zasoby innych 
ekosystemów

Wkład 
antropogeniczny 

(np. praca, 
wykorzystane 

zasoby)

Końcowy przepływ 
usług ekosystemów 
(final ecosystem
services) – punkt 
zainteresowania 
rachunków 
SEEA_EEA

Procesy zachodzące w 
ekosystemach









Sekcja Dział Grup
Przykład usług Przykład korzyści

Usługi 
zaopatrujące

Woda woda
Woda pobierana na potrzeby 
wegetacji roślin i dla zwierząt, 
rolnictwa, górnictwa, przetwórstwa, 
i gospodarstw domowych

Woda do picia, woda 
do produkcji 
roślinnej i zwierzęcej 

Usługi 
regulacyjne

Rekultywacja i regulacja 
zdolności biofizycznych 
środowiska

Rozcieńczanie oraz 
wychwytywanie, 
zatrzymywanie  
(sekwrestacja) 
zanieczyszczeń

Rozcieńczanie ścieków komunalnych 
w rzekach, usuwanie ładunku 
organicznego, związków biogennych  
z ścieków w procesach 
biogeochemicznych, filtrowanie 
pyłów i aerozoli, zatrzymywanie 
związków biogennych i 
zanieczyszczeń w osadach 
sedymentacyjnych, usuwanie 
odorów, 

Czyste powietrze, 
woda i gleba

Regulacja przepływów Regulacja przepływów 
wody

Regulacja wielkości i zmienności 
spływu wód,  powodzi oraz zasilania 
warstwy wodonośnej

Zapobieganie 
szkodom 
powodziowym, 
zasilanie wód 
powierzchniowych I 
podziemnych, 
redukcja szkód 
wynikających z 
wysokich poziomów 
wody

Regulacja warunków 
fizyko-chemicznych 
(środowiska 
fizykochemicznego)

Regulacja cyklu wodnego
Natlenienie wody, retencja i 
przemieszczanie (translokacja) 
związków biogennych

Polepszenie jakości 
wody



Sekcja Dział Grup

Przykład usług Przykład korzyści

Usługi kulturowe Doświadczanie i 
obcowanie ze 
środowiskiem

Rekreacja

Różnorodność 
biologiczna i 
krajobrazowa  w celu 
np. wędrówek,
obserwowania ptaków, 
rekreacji

Radość z wędrówek, 
obserwowania ptaków, 
wielorybów itp. 
Wzrastający poziom 
zdrowia, zwiększająca 
się liczba 
odwiedzających 
turystów

Informacja i wiedza Różnorodność 
biologiczna dla celów 
naukowych i 
edukacyjnych 

Postęp naukowy i 
wzrost wiedzy 

Intellectual represen-
tations of ecosystems
[of environmental
settings]

Duchowość i 
symbolizm

Różnorodność 
biologiczna, 
krajobrazowa oraz 
dziedzictwo kulturowe, 
poczucie tożsamości 
indywidualnej i 
grupowej, funkcje 
związane duchowością 
i religijne. 

Wzrost poczucia 
identyfikacji osobistej i 
grupowej, symbolów 
narodowych, realizacja 
funkcji duchowych i 
religijnych

Nieużytkowe Kapitał ekosystemów 
zachowany dla 
przyszłych pokoleń 
korzystających z usług 
ekosystemów

Dostępność usług w 
zakresie różnorodności 
biologicznej i funkcji 
ekosystemów dla 
przyszłych pokoleń

„System of Environmental Economic Accounting 2012 - Experimental Ecosystem 
Accounting”, 2014, s. 51





• Granice te są poszerzane w rachunkach satelitarnych, ale 
podstawowe kategorie muszą być zachowane

• Wyzwaniem jest nie tylko ustalenie ceny na daną usługę 
ekosystemu, ale również wyznaczenie ceny na zmiany w 
zasobach 


