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Na Radę Ministrów zostały również przekazane przez 
Ministerstwo Energii projekty przepisów dotyczą-
cych jakości paliw używanych w domowych kotłach 
(projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie moni-
torowania i kontrolowania jakości paliw wraz z roz-
porządzeniami).
– Założeniem rządu jest doprowadzenie do tego, aby 
w dobrym kotle było spalane dobre paliwo – dodaje 
wiceminister środowiska Paweł Sałek, pełnomocnik 
rządu ds. polityki klimatycznej.
Ponadto, parlament RP 22 grudnia 2017 r. przyjął 
nowelizację ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji 
Ochrony Środowiska oraz ustawy „Prawo ochrony 
środowiska”. Wprowadza ona rozwiązania związa-
ne z poprawą jakości prowadzonych pomiarów za-
nieczyszczeń powietrza na terenie kraju.
Minister środowiska wspierał także zmianę rozpo-
rządzenia ministra energii w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  
w obrocie energią elektryczną, które weszło w życie 
w dniu 30 grudnia 2017 r. Celem tych zmian jest wpro-
wadzenie taryf z niższymi cenami i stawkami opłat  
w godzinach nocnych dla gospodarstwach domowych.

8 uchwał antysmogowych
W ramach znowelizowanej przez Ministerstwo Śro-
dowiska ustawy – „Prawo ochrony środowiska” (tzw. 
ustawa antysmogowa), władze samorządowe mogą 
określać wymagania dla paliw i urządzeń grzewczych 
stosowanych w domach. Na podstawie tych przepi-
sów przyjętych zostało 8 uchwał antysmogowych: dla 
miasta Krakowa oraz dla województw: małopolskie-
go, śląskiego, opolskiego, mazowieckiego, łódzkie-
go, dolnośląskiego i wielkopolskiego. W wojewódz-
twie podkarpackim prace nad takim dokumentem 
dobiegają końca.

Pieniądze na działania antysmogowe 
Elementem koniecznym do poprawy jakości powie-
trza w Polsce jest wsparcie finansowe.
W latach 2015-2017 ze środków finansowych, bę-

dących w dyspozycji NFOŚiGW oraz wojewódzkich 
funduszy (WFOŚIGW), zainwestowano wypłacono 
ponad 2 mld zł na działania poprawiające jakość 
powietrza, w tym ok. 1,7 mld zł na rozbudowę sie-
ci ciepłowniczych i przyłączania do nich gospo-
darstw domowych.

Dodatkowo, resort środowiska wspiera rozwój pro-
jektów geotermalnych, gdyż energia geotermalna jest 
całkowicie bezemisyjna. Dotychczas zostały podpi-
sane dwie umowy dotacji w tym obszarze. Unijne 
pieniądze (POIiŚ) otrzymają: Geotermia Podhalań-
ska – 12,2 mln zł oraz Geotermia Toruń – 19,5 mln zł.

Edukacja to podstawa
Ministerstwo Środowiska prowadzi także działania 
edukacyjne.
Chce zwiększać świadomość ekologiczną w społe-
czeństwie nt. konieczności poprawy jakości powie-
trza a także świadomość istniejących i gotowych 
do zastosowania przez Polaków rozwiązań finan-
sowanych przez Ministerstwo Środowiska. Dlate-
go w ramach działań edukacyjnych przygotowa-
no m.in. poradnik: „Czyste ciepło w moim domu  
z paliw stałych”.
Opracowany został również informator i materia-
ły promocyjne. Dokumenty te zawierają praktycz-
ne porady dla użytkowników domowych urządzeń 
grzewczych, jak również informacje dot. pozyskiwa-
nia środków finansowych na wymianę starych wy-
soko emisyjnych pieców na urządzenia przyjazne 
środowisku.
Kampanię edukacyjną w tym obszarze prowadzi 
także nadzorowany przez Ministerstwo Środowiska 
– Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Insty-

Za smog w Polsce odpowiada przede wszyst-
kim niska emisja, czyli zanieczyszczenia z sektora 
bytowo-komunalnego (blisko 90% zanieczyszczeń), 
w tym spalanie śmieci i słabej jakości paliw w do-
mowych, często przestarzałych piecach. Także 
transport, szczególnie na terenie dużych miast, 
przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. 
Naszym priorytetem są więc przede wszystkim 
działania w tych sektorach – były minister środo-
wiska prof. Jan Szyszko.
Skala zanieczyszczenia powietrza uzależniona jest 
także od lokalnych uwarunkowań związanych z gę-
stością zabudowy, ukształtowaniem terenu i warun-
kami klimatycznymi. Szczególne znaczenie ma nieod-
powiednie planowanie przestrzenne, przyczyniające 
się do blokowania naturalnych korytarzy napowie-
trzających w centrach miast.

Ministerstwo Środowiska przygotowało dokument 
wskazujący kompleksowe działania, które są nie-
zbędne, by poprawić jakość powietrza w Polsce – 
Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP). 
Prace nad realizacją KPOP nadzoruje międzyresor-
towy Komitet Sterujący ds. KPOP, którego przewod-
niczącym jest Paweł Sałek, wiceminister środowiska.

Kluczowa legislacja
Zgodnie z KPOP minister środowiska wyszedł z inicja-
tywą rozpoczęcia niezbędnych prac legislacyjnych. 
Do ministra energii zwrócił się z potrzebą określenia 
standardów dla paliw stałych ze względu na rodzaj  
i wielkość instalacji spalania paliw, a do ministra roz-
woju z potrzebą wprowadzenia standardów emisyj-
nych dla kotłów, w szczególności na paliwa stałe dla 
sektora bytowo-komunalnego.
– Dzięki przyjętym przepisom ws. jakości kotłów uży-
wanych w domach (rozporządzenie ministra rozwo-
ju i finansów w sprawie kotłów na paliwa stałe, które 
obowiązuje od 1 października 2017 r.) od lipca 2018 r.  
roku w sprzedaży dostępne będą tylko kotły, które 
spełniają najwyższe standardy emisyjne – informuje 
minister środowiska prof. Jan Szyszko.

Działania resortu 
środowiska na rzecz 
poprawy jakości 
powietrza w Polsce

Ministerstwo Środowiska podsumowuje

Wybrane zagadnienia z opracowania 
zamieszczonego na stronie Minister-
stwa Środowiska z dnia 04.01.2018 r. 
Pełna treść informacji tutaj 

W sumie, do 2020 r. na działania po-
prawiające jakość powietrza resort 
środowiska przeznaczy ok. 10 mld zł.

http://www.instalreporter.pl
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tegii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, która zo-
stała przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.
Z kolei potrzeba ograniczenia emisji z transportu dro-
gowego znalazła się w Planie Rozwoju Elektromobil-
ności „Energia dla Przyszłości”, który został przyjęty 
przez Radę Ministrów 16 marca 2017 r.

Elektromobilność sposobem na czystsze powietrze
Problem zanieczyszczenia powietrza wynika także 
z emisji spalin przez środki komunikacji. Dlatego ko-
nieczne jest zwiększenie liczby ekologicznych pojaz-
dów osobowych i autobusów w polskich miastach.
W ramach działań na rzecz rozwoju elektromobilno-

ści w Polsce resort środowiska przeznaczy m.in. po-
nad 2 mld zł na zakup ok. tysiąca innowacyjnych au-
tobusów bezemisyjnych. Środki zapewni NFOŚiGW 
w ramach Programu realizowanego przez Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju „Bezemisyjny Trans-
port Publiczny” (BTP).
Ponadto w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
realizowanych jest 5 projektów dotyczących beze-
misyjnego transportu, w tym: Bezemisyjny Transport 
Publiczny (autobusy), Bezemisyjny Transport Publicz-
ny (infrastruktura sieciowa), Bezemisyjny samochód 
dostawczy do 3.5 t, Grand Challenge dla pojazdów 
autonomicznych oraz Bezemisyjny Carsharing.

tut Badawczy (ogólnopolski projekt „Stop Smog”).
Z kolei Główny Inspektorat Ochrony Środowiska pro-
wadzi działania edukacyjne m.in. poprzez Portal Ja-
kości Powietrza i aplikację mobilną „Jakość powie-
trza w Polsce”.
Ponadto w działania edukacyjne włączyły się także 
inne resorty, w tym przede wszystkim resort zdrowia, 
który od 6 września 2017 r. prowadzi ogólnokrajową 
kampanię pt. „Czas na czyste powietrze”.

Współpraca z MSWiA
Na wniosek Komitetu Sterującego ds. KPOP, któ-
rym kieruje wiceminister Paweł Sałek, Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło 
współpracę z Komendą Główną Policji w zakresie 
prowadzenia badań spalin w trakcie kontroli dro-
gowej (akcja „SMOG”). Od lipca 2017 r. dokonano 
kontroli 97 337 pojazdów, stwierdzono 956 ujaw-
nionych nieprawidłowości przy wykorzystaniu 
analizatorów spalin oraz zatrzymano 1399 dowo-
dów rejestracyjnych.

Współpraca z MRPiPS
Na wniosek ministra środowiska NFOŚiGW podjął 
współpracę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Jej celem jest przeszkolenie pra-
cowników socjalnych Miejskich Ośrodków Pomocy 
Społecznej m.in. ws. możliwości pozyskania środków 
na wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych.  
W ramach pierwszej tury, w szkoleniach uczestni-
czyło 321 pracowników socjalnych MOPS oraz pra-
cowników urzędów wojewódzkich z 16 województw.

Monitoring jakości powietrza
Za monitoring jakości powietrza w Polsce odpowia-
da Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Zgodnie 
z aktualnym „Programem Państwowego Monitorin-
gu Środowiska na lata 2016-2020” na bieżąco reali-
zuje on zadanie polegające na rozwoju sieci pomia-
rowych. GIOŚ zaplanował także zakup dodatkowych 
426 sztuk urządzeń, w tym 20 szt. stacji mobilnych. 

Dotychczas zakupionych zostało 25 sztuk urządzeń 
pomiarowych, w tym 16 pyłomierzy, które zostały 
już przekazane do 16 wojewódzkich inspektoratów 
ochrony środowiska.

Poziomy alarmowe i informowania dla pyłu PM10
Prawodawstwo unijne (dyrektywa 2008/50/WE) prze-
widuje poziomy alarmowe ze względu na ochro-
nę zdrowia ludzi wyłącznie dla trzech substancji tj. 
dwutlenku azotu, dwutlenku siarki oraz ozonu. Nie 
przewiduje natomiast poziomu alarmowego dla pyłu 
PM10. Poszczególne państwa członkowskie, jeżeli 
podejmują taką decyzję, ustalają go indywidualnie.
Wprowadzony w Polsce, nieobligatoryjny w prawie 
UE, poziom alarmowy i informowania dla pyłu PM10 
ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego. Poziom alar-
mowy dla pyłu PM10 wynosi 300 µg/m3, a poziom in-
formowania dla pyłu PM10 to 200 µg/m3.
W Polsce istnieje obowiązek podejmowania dzia-
łań zaradczych już w przypadku stwierdzenia ry-
zyka przekroczenia nie tylko poziomu alarmowe-
go i informowania, ale nawet w przypadku ryzyka 
przekroczenia poziomu dopuszczalnego i docelo-
wego. Dla pyłu PM10 wynosi on 50 µg/m3 (wartość 
średniodobowa) – jest to wartość jednakowa dla 
wszystkich państw Unii Europejskiej. Działania za-
radcze są podejmowane przez jednostki samorzą-
du terytorialnego w ramach planów działań krót-
koterminowych, przyjmowanych w drodze uchwały 
sejmiku województwa.

Poprawa jakości powietrza w krajowych 
dokumentach strategicznych
Większość kierunków działań określonych w KPOP zna-
lazło swoje odzwierciedlenie w przyjętych 25 kwietnia 
2017 r. przez Radę Ministrów rekomendacjach, przy-
gotowanych przez Komitet Ekonomiczny Rady Mini-
strów – tzw. Program pt. „Czyste powietrze”.
Ministerstwo Środowiska zaproponowało również 
wprowadzenie działań na rzecz poprawy jakości po-
wietrza do nowej, kluczowej dla rozwoju Polski „Stra-

ITB poleca: 2 nowości wydawnicze

„Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne”, Py-
kacz S., Seria „Warunki Techniczne Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych”, część E, zeszyt 2.
Nowo wydany zeszyt autorstwa Stanisława Pykacza 
to nowelizacja wcześniejszej pracy zawierająca do-
datkowe rozdziały, poświęcone instalacjom wentyla-
cyjnym, których wcześniej nie omawiano. Przedmio-
tem opracowania są warunki techniczne wykonania 
i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych w budynkach mieszkalnych, użyteczności pu-
blicznej i zamieszkania zbiorowego. 
Warunki techniczne dotyczą centralnych systemów 
powietrznych wentylacji i klimatyzacji oraz najczęściej 
stosowanych systemów klimatyzacji powietrzno-wod-
nej i systemów z klimatyzatorami indywidualnymi.

„O przemarzaniu gruntu w Polsce”, Żurański J., Go-
dlewski T., Seria „Prace Naukowe ITB. Monografie”.
Przemarzanie gruntu to jedno z oddziaływań klima-
tycznych istotnych przy projektowaniu fundamen-
tów budowli naziemnych oraz obiektów i urządzeń 
podziemnych. Autorzy ostatnio wydanej przez ITB 

monografii „O prze-
marzaniu gruntu w 
Polsce” prof. dr hab. 
inż. Jerzy Żurański  
i dr Tomasz Godlew-
ski za cel wzięli przed-
stawienie głębokości 
położenia izotermy 
zerowej na terenie 
Polski na podstawie 
ponadtrzydziestolet-
nich danych ze stacji 
meteorologicznych 
IMGW-PIB, zauważa-
jąc, że głębokość przemarzania gruntu nie jest iden-
tyczna z położeniem izotermy zerowej. Na podstawie 
norm w pracy przedstawiono mapy stref przemarza-
nia gruntu, omówiono techniki, metody pomiarowe 
oraz podano przykładowe wyniki takich pomiarów 
wraz z opisem metodyki wyznaczania położenia izo-
termy zerowej w gruncie.
Więcej 
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