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Streszczenie 
Celem niniejszej pracy jest zbadanie, jak Polska realizuje cele Strategii Tematycznej Unii Europejskiej 

dotyczącej zanieczyszczenia powietrza. Najistotniejszym elementem tej analizy jest Dyrektywa 

2008/50/WE uwzględniająca wdrożenie standardów jakości powietrza dla pyłu PM2,5. W pracy 

analizowane są również propozycje do nowej Strategii Tematycznej do roku 2050. W analizach 

określone zostały szacunkowe koszty oraz korzyści dla poszczególnych propozycji zmian prawa w 

zakresie standardów jakości powietrza czy wdrożenia nowych zaostrzonych krajowych pułapów 

emisyjnych.  

 
 

 

1. Jaki mamy stan prawny dotyczący ochrony powietrza w Polsce? 

Z analizy istniejącego stanu wynika, że unijne przepisy (Dyrektywa CAFE) zostały w całości 

zaimplementowane do polskiego prawa. Jest jednak kilka słabych stron, a jednym z głównych 

problemów okazało się słabe umocowanie prawne obowiązków samorządów lokalnych w poprawie 

jakości powietrza i związany z tym brak odpowiednich funduszy. 

Program Ochrony Powietrza opracowywany jest przez zarząd województwa i ogłaszany w formie 

uchwały przez sejmik. Natomiast realizacja tegoż programu spoczywa już głównie na powiatach i 

gminach. Przy niezależności samorządów oraz ograniczeniach dotyczących ustanawiania prawa 

lokalnego, POP może jedynie wskazywać samorządom kierunki działania. Nie jest jednak 

dokumentem określającym sposób wdrożenia jego założeń. Dlatego na poziomie województwa 

system opracowywania POP oraz system monitoringu środowiska działa w miarę sprawnie. Poprawy 

wymaga jedynie zapewnienie odpowiedniego czasu na opracowanie POP i przeprowadzenie 

konsultacji. Warto też dopracować lepsze metody konsultowania się (np. przygotowywać 

streszczenia programów zrozumiałe dla mieszkańców, pokazać przyczyny i skutki zanieczyszczeń, 

wykorzystywać media społecznościowe). Należy również skrócić sam dokument. Z kolei wymagana 

aktualizacja POP (jeśli przekroczenia nadal występują) powinna zostać wydłużona z 3 do co najmniej 

5 lat - ze względu na długi czas wdrażania i uzyskiwania efektów.  

Najważniejsze obecnie prawne narzędzia do poprawy jakości powietrza to: programy ograniczania 

niskiej emisji, plany zagospodarowania przestrzennego, uchwała w sprawie określenia rodzajów lub 

jakości paliw dopuszczonych do stosowania, a także sposobu realizacji i kontroli tego obowiązku, 

kontrola spalania odpadów w piecach domowych, kontrola składów opałów i budów, ograniczanie 

transportu samochodowego (emisji spalin). Zapisy te, choć potrzebne na obszarach przekroczeń, nie 



2 
 

są do końca efektywne, ponieważ nie rozwiązują problemu istniejących systemów ogrzewania 

indywidualnego lub też wymagają lepszych sposobów kontroli. W praktyce możliwość egzekucji 

zapisu występuje jedynie przy odbiorze nowego budynku (w przypadku budynków osób prywatnych 

kontrole nie zawsze są przeprowadzane), potem jednak sposób ogrzewania można zmienić. Innym 

problemem jest niewystarczający obszar miast i gmin objęty planami zagospodarowania 

przestrzennego. Proces jego uchwalania jest długotrwały i kosztowny (ze względu na potrzebę 

szerokich konsultacji społecznych). Dlatego też tak długo egzekwowane są ograniczenia stosowania 

paliw wpisane w POP. 

W zarządzaniu emisjami wskazuje się na potrzebę wzmocnienia wojewódzkich inspektoratów 

ochrony środowiska, by mogły kontrolować w większym stopniu także małe zakłady. Zidentyfikowano 

luki w przypadku postępowania kompensacyjnego przy wydawaniu pozwoleń (natomiast system 

monitoringu jakości powietrza wraz z oceną jakości powietrza działa sprawnie). 

Z kolei zarządzanie jakością powietrza jest utrudnione m.in. poprzez brak informacji lub przez brak 

wymiany informacji (w tym baz danych emisyjnych, baz danych pozwoleń) pomiędzy różnymi 

jednostkami zajmującymi się ochroną powietrza. Szereg propozycji do zmian prawa, usprawniających 

lub umożliwiających realizację poprawy jakości powietrza opracowano w ramach pracy grupy 

roboczej ds. energetyki ochrony powietrza. 

 
 

2. Co przeszkadza w stosowaniu dyrektywy CAFE (a szczególnie standardów jakości powietrza dla 

pyłu PM2,5)?  

Analiza POP wskazuje, że najważniejszą barierą w stosowaniu paliw i metod niskoemisyjnych jest 

cena. Z porównania cen jednostkowych wynika, że najtańszy jest węgiel i drewno czyli paliwa stałe. 

Dodatkowo stosując kotły na paliwa stałe istnieje możliwość spalania odpadów, co dalej obniża 

koszty eksploatacyjne i może zniechęcać do podłączania się do sieci. Kolejną barierą jest 

sprzedawanie tanio odbiorcom indywidualnym węgla o złej jakości (miały, muły), podczas gdy 

jednostki z dużymi instalacjami spalania preferują kupno węgla droższego, o lepszej jakości i tym 

samym generującego mniejsze koszty oczyszczania spalin.  

Istnieje jednak kilka sposobów na zminimalizowanie ww. barier. W tzw. „wariancie krakowskim” 

rozwiązaniem jest uchwalenie ograniczenia stosowania paliw stałych przy jednoczesnym 
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dofinansowaniu kosztów (inwestycyjnych i eksploatacyjnych) wymiany systemu ogrzewania. 

„Wariant śląski” głównie koncentruje się na zmniejszeniu emisji ze spalania węgla poprzez 

zastosowanie norm emisyjnych dla małych kotłów, egzekucji przepisu oraz zakazu sprzedaży węgla 

złej jakości odbiorcom indywidualnym. Dodatkowo proponuje m.in. certyfikację węgla i kotłów czy 

przeróbkę miałów i mułów w paliwo o lepszej jakości (są już opracowane metody).  

Z kolei analiza rozwiązań systemowych wskazuje na luki na poziomie centralnym i lokalnym. 

Centralnie należy wzmocnić priorytet poprawy jakości powietrza na szczeblu rządowym, wprowadzić 

odpowiednią politykę cenową paliw uwzględniająca tzw. koszty zewnętrzne. Na poziomie lokalnym 

brakuje z kolei wyraźnie określonej odpowiedzialności samorządu za zapewnienie mieszkańcom 

odpowiedniej jakości powietrza i co za tym idzie zapewnienia im odpowiednich funduszy. Jednym z 

rozwiązań może być obowiązek opracowania planu wdrożenia POP jako osobnego dokumentu lub 

jako element Programu ochrony środowiska . To ma prowadzić do przekonania mieszkańców miast i 

gmin do mniej emisyjnego sposobu ogrzewania. Potrzebne tu jest jednak - wyżej wspomniane - 

zaangażowanie Państwa, ułatwiające ludziom wybory zgodne z celami zmierzającymi do poprawy 

jakości powietrza.  

 

3. Jakie są efekty podjętych już działań naprawczych w Programach Ochrony Powietrza?   

Celem poprawy jakości powietrza w POP jest uzyskanie redukcji określonej substancji. W przypadku 

pyłu zawieszonego PM10 wielkość ta wynosi ok. 11 proc. tzw. emisji bazowej, w przypadku pyłu 

zawieszonego PM2,5 ok. 12,7 proc. emisji bazowej, a w przypadku benzo(a)pirenu ok. 22,3 proc. 

Analiza sprawozdań z realizacji POP wykazała, że w skali kraju i województwa w wyniku 

prowadzonych działań nastąpiła redukcja emisji pyłu PM10 wynosząca zaledwie 5,4% wymaganej 

z POP ze źródeł powierzchniowych, 10,9% wymaganej z POP ze źródeł liniowych, nie wykazała też 

znaczących zmian w wielkościach stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 oraz B(a)P. Można więc wysnuć 

wnioski, że: 

  prowadzone na skalę kraju działania są niewystarczające do poprawy jakości powietrza,  

  miasta czy gminy ograniczając emisję nie pozyskują danych, które pomogłyby im szacować 

efekt ekologiczny, 

  brak określonego efektu powoduje brak odniesienia do zapisów POP (ocena, co już 

wykonano i ocena, co pozostało do wykonania), 

 brak jednakowej sprawozdawczości w skali kraju (wzoru sprawozdania, parametrów oceny 

efektywności działań) utrudnia ocenę efektywności działań w skali kraju.  

W ramach opracowanych Programów Ochrony Powietrza w skali kraju zaplanowano koszty na 

poziomie ok. 10 mld zł niezbędnych do osiągnięcia dobrej jakości powietrza. Koszty redukcji emisji 

liniowej szacowane są na 101 mld zł, natomiast w kosztach tych kryją się przede wszystkim działania 

realizowane w ramach rozwoju transportu finansowane z innych źródeł, redukcja emisji jest efektem 

dodatkowym. Bez uwzględniania kosztów związanych z budową i modernizacją dróg koszty redukcji 

emisji liniowej szacuje się na 8,7 mld zł . Największe efekty ekologiczne osiąga się przy prowadzeniu 

działań związanych z redukcją emisji powierzchniowej – koszt jednostkowy wynosi 0,47 mln zł/Mg 

pyłu PM10, dla redukcji emisji liniowej wskaźnik ten wynosi: 19,7 mln zł /Mg pyłu PM10. 
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4. Co zrobić, by bardziej poprawić jakość powietrza? Określono 4 najważniejsze elementy, które 

pomogą poprawić jakość powietrza: 

1. Wysoki priorytet poprawy jakości powietrza na szczeblu rządowym 

2. Zaangażowanie społeczne w dobro, jakim jest jakość powietrza 

3. Fundusze, organizacja i zarządzanie środkami na rzecz poprawy jakości powietrza na szczeblu 

lokalnym 

4. Optymalizacja działań  

Aby realizować powyższe punkty, jako najważniejszą zmianę proponuje się ustalenie celu na szczeblu 

centralnym – takiego, który wskaże na powiązanie jakości powietrza z korzyściami finansowymi. Ma 

zatem skorzystać społeczeństwo (poprawa zdrowia ludzi) i budżet państwa czy gospodarka. W 

dodatku przełożenie języka standardów i stężeń jakości powietrza na język związany z korzyściami 

finansowymi pomoże w komunikacji pomiędzy różnymi stronami.  

Oto pięć pośrednich celów: 

Cel pierwszy to uzyskanie oszczędności dzięki mniejszej liczbie zwolnień z pracy oraz rzadszych 

pobytów w szpitalu w okresie 2020-2030 (perspektywa finansowa). Wymaga to jednak np. 

opracowania dokumentu strategicznego np. Krajowego Programu Ochrony Powietrza, przyjętego 

przez Radę Ministrów.  Wskazane jest powiązanie polityki jakości powietrza z polityką klimatyczną, 

bo podniesie to rangę problemu jakości powietrza oraz wzmocnienie zarządzania jakością powietrza 

na szczeblu lokalnym, gdzie samorząd poniesie odpowiedzialność za utrzymanie dobrej jakości 

powietrza, a przez to za zdrowie swych mieszkańców. 

Drugi cel to zaangażować mieszkańców w poprawę jakości powietrza (perspektywa społeczeństwa). 

Najważniejsze instrumenty to programy edukacyjne z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

nauka obywatelska używana do budowania świadomości i zaangażowania uczestników oraz 

przekazywanie informacji o powiązaniu jakości powietrza z profilaktyką zdrowotną. Najbardziej 

intensywne działania powinny być prowadzone na szczeblu lokalnym, w drugiej kolejności na 

szczeblu centralnym. 

Trzeci cel - uzyskanie spójnej - na wszystkich poziomach systemu organizacyjnego - 

odpowiedzialności za jakość powietrza (perspektywa procesów wewnętrznych). Należy zatem: 

stworzyć łącze z działaniami związanymi ze zmianami klimatu np. z Narodowym Programem Rozwoju 

Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Gospodarki; ustanowić jednostkę odpowiedzialną za 

zarządzanie jakością powietrza na poziomie lokalnym; wzmocnić funkcje kontrolne WIOŚ (poprzez 

utworzenie Agencji Ochrony Środowiska).  

Czwartym celem jest zlikwidowanie barier prawnych (o których już wcześniej była mowa).   
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Piąty zaś to wdrożenie nowoczesnych technik i technologii ograniczania niskiej emisji (perspektywa 

badań i rozwoju). Jak to osiągnąć? Wprowadzając metody optymalizacji działań oraz metodykę 

obliczania kosztów i korzyści wynikających z jakości powietrza w skali kraju, uczyć poprzez projekty 

angażujące społeczeństwo w poprawianie jakości powietrza, prowadzić badania dotyczące spójności 

między polityką klimatyczną a jakością powietrza, sprawić, by spójny był monitoring jakości powietrza 

i ocena stanu zdrowia mieszkańców, należy też zastosować nowoczesne metody pomiarowe (tanie 

czujniki), wprowadzić metody umożliwiające mieszkańcom śledzenie zmian jakości powietrza (i 

wpływu na zdrowie) w czasie prawie rzeczywistym.  

 
5. Jakie mogą być skutki działań naprawczych koniecznych, by sprostać nowym wymaganiom i 

zwiększyć ochronę powietrza? 

Obliczenie kosztów i korzyści dla poszczególnych scenariuszy wymagało skomplikowanego 

opracowania modelu obliczeniowego, złożonego z kilku modułów, analizy zaś zawężono do obliczania 

kosztów i korzyści dotyczących pyłu zawieszonego PM2,5. Obliczenia prognozowania emisji w skali 

kraju oparto na trendach rozwojowych oraz obowiązkach wynikających z obecnego prawa. Wyniki 

prognozy bazowej wskazują na trend malejący całkowitych emisji pyłu PM2,5, jednakże w sposób 

niewystarczający, aby osiągnąć wymagania zawarte w poszczególnych scenariuszach.  

Oto one: 

Scenariusz SC-1 (CAFE-Göteborg) - uzyskanie dodatkowej względem linii bazowej redukcji niskiej 

emisji o 9 tys. t/rok do 2020 r. W celu uzyskania zgodności ze standardem CAFE 2020 20 µg/m3 - 

podejmowane są działania typu SOEK (strefa niskiej emisji komunikacyjnej). 

Scenariusz SC-2 (CAFE-Göteborg_bis) - uzyskanie dodatkowej względem linii bazowej redukcji niskiej 

emisji o 16 tys. t/rok do 2020 r. Zakłada się, że jest to działanie wystarczające, aby uzyskać zgodność 

ze standardem CAFE'2020 – 20 µg/m3. 

Scenariusz SC-3 (CAFE_bis-Göteborg) -  uzyskanie dodatkowej względem linii bazowej redukcji niskiej 

emisji o 12 tys. t/rok do 2020 r. W celu uzyskania zgodności z zaostrzonym standardem CAFE'2020 – 

15 µg/m3 zakłada się bardzo zaawansowane działania w miastach w zakresie redukcji emisji 

komunikacyjnej (SNAP 7) – zarówno działania typu SOEK jak i przebudowę funkcjonowania 

komunikacji miejskiej (autobusy elektryczne, szybkie tramwaje) 
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SC-4 (CAFE_bis-Göteborg_bis) - uzyskanie dodatkowej względem linii bazowej redukcji na S2 o 16 

tys.t/rok do 2020 r. W  celu uzyskania zgodności ze standardem CAFE 2020 15 µg/m3 - podejmowane 

są działania typu SOEK. 

Do obliczeń kosztów osiągnięcia redukcji emisji pyłów wykorzystano analizę efektywności kosztowej 

(ang. cost/efectiveness analysis), zwaną też metodą minimalizacji kosztów. Obliczono średni koszt 

redukcji tony pyłu zawieszonego PM2,5 - dla działań w zakresie redukcji niskiej emisji wynosi on 

średnio 327 tys. zł/Mg PM2,5, a dla działań w sektorze transportu 100-318 tys. zł/ Mg PM2,5.  

Obliczone całkowite koszty wdrożenia danego scenariusza do 2020 to dla SC-1 – 4 482 000 000 zł, dla 

SC-2 – 7 844 000 000 zł, dla SC-3 – 6 201 000 000, a dla SC-4 – 7 914 000 000 zł.  

Analizę korzyści oparto na aproksymacji redukcji stężeń wynikających z wdrożenia danego 

scenariusza. Następnie obliczono korzyści wynikające z obniżenia kosztów opieki zdrowotnej oraz 

obniżenia liczby utraconych dni pracy. Przy kosztach opieki zdrowotnej uwzględniono: przewlekłe 

zapalenie oskrzeli, pobyt w szpitalu ze względu na choroby układu oddechowego, pobyt w szpitalu ze 

względu na choroby serca. 

Ogólnie korzyści związane z unikaniem kosztów opieki zdrowotnej szacuje się na poziomie od  973 

mln zł na rok dla scenariusza SC-1 w roku 2020 do 1 419 mln zł na rok dla scenariusza SC-4 w roku 

2030. 

Zsumowane roczne korzyści zdrowotne wynikające z zaoszczędzonych kosztów opieki zdrowotnej 

oraz nieutraconych dni pracy ze względu na redukcję stężenia pyłu PM2,5 przedstawiono w tabeli 1.  

 

Tabela 1. Roczne korzyści wynikające z oszczędności kosztów opieki zdrowotnej oraz nieutraconych dni pracy ze 

względu na redukcję stężenia pyłu PM2,5  

Rok prognozy Korzyści mln 
zł/rok  

(SC-1) 

Korzyści mln 
zł/rok  

 (SC-2) 

Korzyści mln 
zł/rok  

 (SC-3) 

Korzyści mln 
zł/rok  

 (SC-4) 

2020 973 1 098 1 038 1 111 

2025 1 087 1 211 1 151 1 224 

2030 1 160 1 284 1 224 1 297 

2050 1 281 1 405 1 346 1 419 

 

Stosując metodykę analizy kosztów i korzyści przy użyciu wskaźnika korzyści/koszty BCR porównano 

opłacalność danego scenariusza. Im wyższy BCR, tym program jest bardziej opłacalny. Wyniki 

obliczeń pokazały, że wszystkie proponowane scenariusze są uzasadnione z ekonomicznego punktu 

widzenia. We wszystkich bowiem przypadkach wskaźnik korzyści/koszty jest wyraźnie wyższy niż 

jeden. Za najbardziej opłacalny należy uznać scenariusz SC-1, dla którego wskaźnik BCR jest najwyższy 

i wynosi 3,19. 

Największe korzyści przyniesie gospodarce - od 6 do 7 miliardów złotych (sumarycznie do roku 2020) 

– zmniejszona liczba zwolnień chorobowych. W zakresie sektora budżetowego i jednostek 

samorządowych korzyści kształtują są na poziomie 600-700 milionów złotych (oszczędności w służbie 

zdrowia), a koszty wynikające z wdrażania działań w zakresie transportu na poziomie ok. 35 mln zł 

(sumarycznie do 2020 roku).  Największe koszty poniesie społeczeństwo oraz fundusze w wyniku 

wdrażania działań związanych z redukcją niskiej emisji. Należy jednak pamiętać, że po stronie korzyści 

pojawiają się takie wartości jak zwiększona długość życia i zdrowie. 
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6. Jakie będą skutki niewdrożenia działań naprawczych w ochronie powietrza? 

Dotkliwe finansowo.  

Analizując orzecznictwo, można stwierdzić, że od około trzech lat wzrasta tendencja do nakładania 

sankcji finansowych na Państwa Członkowskie UE, które nie wypełniły zobowiązań wynikających z 

prawa unijnego i nie wykonały wyroków stwierdzających dane uchybienie.  

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i postępowanie Komisji nie tylko intensyfikuje częstotliwość 

orzekania sankcji, ale także zmierza w kierunku ich zaostrzania. Pokazuje to, że zwlekanie z 

niwelowaniem stwierdzonych uchybień nie pozostanie bez finansowych konsekwencji.  

Okresowe kary pieniężne wahają się od 12 000 do 50 000 EUR - liczone za każdy dzień uchybienia, ale 

zdarzają się również i wyższe kwoty np. 57 700 000 EUR - naliczane za każde półrocze istnienia 

uchybienia. Z kolei ryczałt waha się od 1 000 000 do 30 000 000 EUR. Wartość nałożonej kary zawsze 

zależy od okresu występowania uchybienia, zatem nie opłaca się „gra na zwłokę”. Komisja w 

Komunikacie SEC (2005) 1658 wprost stwierdza, że na wysokość sankcji wpływa skutek uchybienia w 

postaci ewentualnej korzyści finansowej, jakie Państwo Członkowskie czerpie z tytułu 

niezastosowania się do wyroku Trybunału. Wpływa na wyrok też – co ma zasadnicze znaczenie w 

kontekście dyrektywy CAFE - poważna lub nieodwracalna szkody dla zdrowia lub środowiska 

naturalnego oraz liczba ludności dotknięta uchybieniem. W przypadku Polski orzeczenie minimalnej 

kwoty ryczałtu, przy założeniu, że naruszenie będzie trwać rok - wynosi około 1 490 000 EUR (liczone 

365 dni x 4 086 EUR - zgodnie z minimalną stawką ryczałtu). Brak zapłaty może jednak prowadzić do 

poważniejszych sankcji politycznych. 

Problemy Polski związane z realizacją dyrektywy CAFE - m.in. zaległości w opracowywaniu i 

wdrażaniu Programów Ochrony Powietrza czy też małej efektywności ograniczania niskiej emisji 

(będącej główną przyczyną przekroczeń wartości dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10) mogą 

skutkować wysokim prawdopodobieństwem rozpoczęcia postępowania przed Trybunałem 

Sprawiedliwości. Należy mieć również na uwadze, że skargę o naruszeniu prawa unijnego może 

złożyć nie tylko Komisja Europejska, ale każde Państwo Członkowskie.  

Przykładowe wyliczone dla Polski wartości kar (w dwóch wariantach) wynikające z powodu 

naruszenia dyrektywy CAFE do roku 2030 szacuje się na: 

 okresowa kara pieniężna: ok. 910 - 975 mln EUR (ok. 3,8-4 mld zł) do uiszczone przez 15 lat 

trwania uchybienia, 

 ryczałt: od 28 mln EUR (119 – 417 mln zł) do zapłaty na dzień wydania wyroku. 
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7. Jakie efekty da nam zastosowanie nowych zaostrzonych standardów jakości powietrza i 

krajowych pułapów emisyjnych? 

Prognozy efektu ekologicznego projektowanych scenariuszy redukcji emisji pyłu w dużych miastach i 

aglomeracjach przeprowadzono analizując możliwe zmiany maksymalnych wartości w tych strefach 

w latach 2015-2030 dla trzech wskaźników zanieczyszczenia powietrza: stężeń 24h pyłu PM10, stężeń 

średnich rocznych pyłu PM10 oraz stężeń średnich rocznych pyłu PM2,5.   

Do wyliczeń zastosowano metodę aproksymacyjną - wychodząc od wartości wskaźników w roku 

2010, obliczono redukcję stężeń w latach 2020 i 2030 (korzystając z zależności wynikających z modelu 

GAINS). Dla roku 2015 przyjęto wartości znane z poprzednich opracowań zakładając, że realizacja 

działań ze scenariuszy nie rozpocznie się natychmiast. Zastosowano też jednolite wskaźniki 

procentowe redukcji stężeń dla wszystkich stref. Należy zatem spodziewać się utrzymania 

przekroczeń wartości normatywnych w najbardziej zanieczyszczonych obszarach miejskich takich jak 

aglomeracje krakowska, górnośląska i rybnicko-jastrzębska (szczególnie dotyczy to wskaźnika 

PM10_24h). Potrzebne są zatem bardziej wzmożone działania redukcyjne.  

Należy też zwrócić uwagę, że z ekonomicznego punktu widzenia realizacja scenariuszy z 

zastosowaniem optymalizacji nie powinna powodować znaczącego wzrostu kosztów. 

 

 
Reasumując: Polska wdraża unijne dyrektywy dot. zanieczyszczenia powietrza, jednak na 

przeszkodzie w osiąganiu wyznaczonego celu stoją nie tylko niektóre uwarunkowania prawne (np. 

brak odpowiedzialności lokalnych samorządów za jakość powietrza), ale też i wysokie ceny paliw oraz 

brak należytej informacji. Państwo winno więc priorytetowo potraktować tę dziedzinę. Z analiz 

wynika jednak, że choć koszty wprowadzania nowych zaostrzonych standardów jakości powietrza są 

wysokie, to jednak wszystkim nam się to opłaci - choćby w poprawie naszego zdrowia.    

 

Opracowanie przygotował zespół autorski pod kierownictwem mgr inż. Agnieszki Bartochy. W jego 

skład weszli: dr inż. Jacek Jaśkiewicz, mgr inż. Aneta Lochno, mgr inż. Marek Rosicki, dr inż. Artur 

Smolczyk, mgr Urszula Chmura, mgr inż. Wojciech Łata, dr inż. Iwona Rackiewicz, r.pr Aneta 

Mostowska, mgr inż. Joanna Wilczyńska, dr hab. Piotr Małecki. 
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SŁOWNICZEK 
EMEP – Environmental Monitoring and Evaluation Programme (międzynarodowy program dotyczący 

badań oraz współpracy w dziedzinie monitorowania i oceny transgranicznego przenoszenia substancji 

zanieczyszczających powietrze); http://www.emep.int/ 

MŚ – Minister Środowiska 

GIOŚ – Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

WIOŚ – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

PMŚ – Państwowy Monitoring Środowiska 

SNAP – Standardized Nomenclature for Air Pollution (klasyfikacja źródeł emisji). Układ obejmujący 11 

głównych kategorii źródeł emisji, podzielonych na ponad 400 podkategorii szczegółowych. 

Klasyfikacja SNAP wykorzystywana jest przy raportowaniu emisji z poszczególnych krajów na 

potrzeby Sekretariatu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UN ECE) oraz programu EMEP 

KE – Komisja Europejska 

EEA – European Environment Agency (Europejska Agencja Środowiska); http://www.eea.europa.eu/ 

NMLZO – Niemetanowe Lotne Związki Organiczne  

NOx – tlenki azotu (suma NO i NO2) 

SO2 – dwutlenek siarki  

POP – Program ochrony powietrza (wg krajowych przepisów), Plan ochrony powietrza (wg dyrektywy 

CAFE) 

PDK – Program Działań Krótkoterminowych 

PONE – Programy Ograniczania Niskiej Emisji 

POŚ – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232,  

z późn. zm.) 

BAT – Best Available Techniques (najlepsze dostępne techniki) 

PM2,5 – pył o średnicy aerodynamicznej do 2,5 µm 

PM10 – pył o średnicy aerodynamicznej do 10 µm 

EMEP Unified – model przeznaczony do obliczeń transportu zanieczyszczeń w skali europejskiej,  

w siatce 50 km x 50 km 

dyrektywa IPPC – dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. 

dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Wersja skodyfikowana); 
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Integrated Pollution Prevention and Control - Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie 

Zanieczyszczeń 

dyrektywa CAFE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r.  

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy; Clean Air for Europe - Czyste 

Powietrze dla Europy 

dyrektywa 2004/107/WE – dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 

grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych w otaczającym powietrzu 

RCL – Rządowe Centrum Legislacyjne 

KOBiZE – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 

GDOŚ – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

RDOŚ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

ustawa OOŚ – ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) 

dyrektywa INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in the European Community  

(Infrastruktura Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej) – dyrektywa 2007/2/WE z dnia 

14 marca 2007; dyrektywa ustanawia jednolitą infrastrukturę informacji przestrzennej 

ustawa IIP –  ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 
poz. 489, z późn. zm.) 

LLE – Loss of Life Expectancy, skrócenie oczekiwanej długości życia  

ePRTR – europejski rejestr emisji zanieczyszczeń  

YOLL – Years of Life Lost, parametr skrócenia życia  

dyrektywa NEC – dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza; 

dyrektywa pułapowa określająca dopuszczalny poziom emisji na terenie poszczególnych państw 

członkowskich czterech zanieczyszczeń będących wynikiem aktywności ludzkiej: dwutlenku siarki, 

tlenków azotu, amoniaku oraz lotnych związków organicznych (VOC). 

dyrektywa IED – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. 

w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) 

(wersja przekształcona) 

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

SOEK – Strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyrektywa_(Unia_Europejska)
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Szpser – pobyty w szpitalu z powodu chorób serca 

Szpodd – pobyty w szpitalu ze względu na choroby układu oddechowego 

PZO – przewlekłe zapalenie oskrzeli 

WLD – working lost days,  ilość utraconych dni pracy 

LRTAP – transgraniczny  transport zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości  

SKW – strategiczna karta wyników 

GAINS – The Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies; model prognostyczno-

analityczny dla określania korzyści i kosztów redukcji  

IIASA – International Institute for Applied Systems Analysis 

KPPU – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej  

http://www.iiasa.ac.at/
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1 Cel i zakres pracy 
Celem niniejszej pracy jest ocena skutków realizacji celów założonych w ramach Strategii 

Tematycznej Unii Europejskiej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Najistotniejszym 

elementem tej analizy jest ujęcie w procesie realizacji postawionych celów dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (dyrektywy CAFE) ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia standardów 

jakości powietrza dla pyłu PM2,5. W ramach pracy analizowane będą również propozycje 

(scenariusze) do nowej Strategii Tematycznej z horyzontem czasowym scenariuszy do roku 2050. 

Celem tych analiz ma być określenie szacunkowych kosztów oraz korzyści dla poszczególnych 

scenariuszy zmian prawa krajowego w zakresie standardów jakości powietrza jak i krajowych 

pułapów emisyjnych (w tym szacunki kosztów i korzyści gospodarczych, społecznych i finansowych). 

Cele szczegółowe opracowania wymieniono poniżej: 

1) Ocena realizacji przez Rzeczpospolitą Polską ustanowionej w 2005 r. Strategii Tematycznej 

UE, dotyczącej zanieczyszczenia powietrza oraz ocena realizacji towarzyszącej jej legislacji w 

tym zakresie (dyrektywa CAFE); 

2) Ocena osiągniętych efektów ekologicznych wynikających z realizacji działań naprawczych, 

określonych w programach ochrony powietrza z uwzględnieniem analizy stanu 

zanieczyszczenia powietrza w latach 2005-2010 oraz poniesionych już kosztów w tym 

zakresie; 

3) Wskazanie barier, które nie pozwalają na efektywną realizację działań wynikających z 

programów ochrony powietrza; 

4) Oszacowanie kosztów i korzyści (gospodarczych, ekologicznych i zdrowotnych), związanych z 

wdrożeniem przez Rzeczpospolitą Polską działań, mających na celu osiągnięcie, 

proponowanych w trakcie przeglądu przez Komisję Europejską, nowych, zaostrzonych 

standardów jakości powietrza oraz krajowych pułapów emisyjnych dla niektórych 

zanieczyszczeń powietrza; 

5) Zastosowanie wariantowości przy realizacji pkt 4, z uwzględnieniem możliwych do 

zaproponowania przez Komisję Europejską scenariuszy, tj. zaostrzenia obowiązujących 

standardów jakości powietrza (określonych w dyrektywie 2004/107/WE oraz dyrektywie 

CAFE) oraz ustanowienia, poprzez nowelizację dyrektywy NEC, nowych krajowych pułapów 

emisyjnych dla niektórych zanieczyszczeń powietrza i zwiększenia ich liczby; 

6) Przedstawienie propozycji działań do zastosowania w warunkach polskich, które efektywnie 

wpłyną na poprawę stanu jakości powietrza, a tym samym na osiągnięcie standardów jakości 

powietrza. 

Zakres pracy obejmuje: 

1. Analizę istniejącego stanu prawnego dotyczącego ochrony powietrza w Polsce; 

2. Wskazanie barier prawnych w osiągnięciu celów określonych w dyrektywie CAFE ze 

szczególnym uwzględnieniem standardów jakości powietrza dla pyłu PM2,5; 

3. Przedstawienie efektów podjętych działań naprawczych, określonych w programach ochrony 

powietrza ze szczególnym uwzględnieniem pyłu drobnego PM10 i PM2,5 oraz 

benzo(a)pirenu; 
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a. Analizę stanu zanieczyszczenia powietrza w latach 2005-2010, z uwzględnieniem 

transgranicznego napływu zanieczyszczeń; 

b. Koszty działań mających na celu obniżenie stężenia pyłu drobnego PM10 w wyniku 

realizacji działań naprawczych wynikających z dotychczasowych programów ochrony 

powietrza. 

4. Wskazanie nowych, możliwych do zastosowania przez Rzeczpospolitą Polską efektywnych 

działań, na szczeblu krajowym, regionalnym oraz lokalnym, które pozwolą na poprawę stanu 

jakości powietrza, a tym samym na osiągnięcie standardów jakości powietrza; 

5. Określenie skutków finansowych, gospodarczych i społecznych, wynikających z konieczności 

podjęcia działań naprawczych, mających na celu osiągnięcie nowych wymagań w dziedzinie 

ochrony powietrza w Polsce w zakresie standardów jakości powietrza i krajowych pułapów 

emisyjnych, proponowanych przez Komisję Europejską, w trakcie Przeglądu Strategii 

Tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem 

następujących scenariuszy: 

 SC-1 – CAFE-Göteborg – oznacza scenariusz niezaostrzania standardów jakości 

powietrza, określonych w dyrektywie CAFE, w tym dla drugiej fazy standardu dla pyłu 

PM2,5 od roku 2020, przy założeniu wprowadzenia poprzez nowelizację dyrektywy 

NEC nowych pułapów emisyjnych określonych w załączniku II do Protokołu  

z Göteborga na rok 2020 (bez zaostrzania pułapów redukcji); 

 SC-2 – CAFE-Göteborg_bis – oznacza scenariusz jw. z zaostrzeniem poziomów 

redukcji pułapów emisyjnych o 5/10/15% odpowiednio dla lat 2025/2030/2050; 

 SC-3 – CAFE_bis- Göteborg – oznacza zaostrzenie standardów jakości powietrza dla 

pyłu drobnego PM2,5 od roku 2020 poniżej stężenia 20 μg/m3 oraz wprowadzenie 

dodatkowych standardów dla pyłu PM1,0 oraz sadzy, przy założeniu wprowadzenia 

poprzez nowelizację dyrektywy NEC, nowych pułapów emisyjnych określonych  

w załączniku II do Protokołu z Göteborga na rok 2020 (bez zaostrzania pułapów 

redukcji); 

 SC-4 – CAFE_bis- Göteborg_bis – oznacza scenariusz jw. z zaostrzeniem poziomów 

redukcji pułapów emisyjnych o 5/10/15% odpowiednio dla lat 2025/2030/2050; 

6. Przedstawienie skutków finansowych dla Polski, wynikających z niewdrożenia 

obowiązujących i nowych wymagań w zakresie ochrony powietrza. Koszty dla budżetu 

państwa i ewentualnie jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku niedotrzymania 

obowiązujących standardów jakości powietrza; 

7. Prognozowanie efektu ekologicznego i innych korzyści wynikających z zastosowania przez 

Rzeczpospolitą Polską działań mających na celu osiągnięcie proponowanych w trakcie 

przeglądu przez Komisję Europejską, nowych zaostrzonych standardów jakości powietrza 

oraz krajowych pułapów emisyjnych: 

 Prognoza stężenia zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w latach 2015, 

2020 oraz 2030 w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji powyżej 250 

tys. mieszkańców, z uwzględnieniem wariantu I i II; 

 Korzyści dla budżetu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w wyniku 

osiągnięcia:  

o obowiązujących standardów jakości powietrza, 
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o nowych wymagań zaproponowanych przez Komisję Europejską,  

z uwzględnieniem wszystkich wariantów. 

2 Analiza istniejącego stanu prawnego dotyczącego ochrony 

powietrza w Polsce 

Celem analizy jest uzyskanie obrazu aktualnego stanu prawnego w dziedzinie ochrony powietrza 

w Polsce w odniesieniu do Strategii tematycznej UE dotyczącej zanieczyszczenia powietrza (TSAP) 

oraz wynikającej z niej dyrektywy CAFE.  

Rozdział obejmuje ogólną analizę stanu prawnego dotyczącego zarządzania jakością powietrza ze 

wskazaniem, w jaki sposób obowiązki prawne realizowane są w rzeczywistości. Dodatkowo 

wykonano dwie analizy: analizę wdrożenia dyrektywy CAFE do polskiego prawa oraz analizę zmian 

prawnych proponowanych przez Grupę Roboczą ds. energetyki i ochrony powietrza.   

Analizę wdrożenia dyrektywy CAFE do polskiego prawa przedstawiono w Załączniku nr 1. 

2.1 Analiza istniejące stanu prawnego  

2.1.1 Zakres obowiązków w zakresie jakości powietrza 

Analizując stan prawny na początku określono głównych aktorów uczestniczących w całym systemie 

zarządzania ochroną powietrza wraz z określeniem głównych zakresów odpowiedzialności: 

1. Ministerstwo Środowiska: 

 inicjowanie i opracowywanie założeń i projektów aktów normatywnych (na 

podstawie upoważnień ustawowych) przy współpracy z RCL 

 przygotowywanie projektów dokumentów strategicznych: programów, polityk, 

strategii, planów, prognoz, ocen i analiz, w tym: 

 opracowanie krajowego programu ochrony powietrza (art. 91c POŚ) 

 opracowywanie wytycznych 

 współpraca na szczeblu międzynarodowym  

 przekazywanie sprawozdań do KE (np. powiadomień o opracowanych POP) 

 współpraca z innymi ministerstwami – działania na rzecz poprawy jakości 

powietrza wymagają szerokiej współpracy międzyresortowej  

2. Inspekcja Ochrony Środowiska: 

 GIOŚ 

 państwowy Monitoring Środowiska – nadzór merytoryczny nad monitoringiem 

środowiska prowadzonym przez WIOŚ, w tym nadzór nad jakością pomiarów 

 opracowania zbiorcze na temat stanu środowiska, prowadzenie systemów 

informatycznych danych o środowisku (EKOINFONET, portal jakości powietrza) 

 nadzór nad dokonywaniem rocznych ocen jakości powietrza przez WIOŚ 
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 koordynacja na terenie kraju udziału w programach zapewnienia jakości 

organizowanych przez Komisję Europejską w zakresie monitoringu jakości 

powietrza 

 

 WIOŚ 

 pomiary i ocena jakości powietrza, klasyfikacja stref 

 informacja do właściwych organów o przekroczeniach poziomów alarmowych  

 kontrole zakładów 

 kary pieniężne za przekroczenia dopuszczalnych emisji do powietrza 

 

3. Generalna i regionalne dyrekcje ochrony środowiska: 

 GDOŚ 

 zarządzanie ocenami oddziaływania na środowisko 

 opiniowanie i uzgadnianie w ramach strategicznych ocen oddziaływania na 

środowisko krajowych programów i planów oraz ocen oddziaływania na 

środowisko planowanych przedsięwzięć 

 RDOŚ 

 opiniowanie i uzgadnianie w ramach strategicznych ocen oddziaływania na 

środowisko POP oraz ocen oddziaływania na środowisko planowanych 

przedsięwzięć 

 wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niektórych 

planowanych przedsięwzięć m.in. liniowych 

 wydawanie pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń na wprowadzania gazów  

i pyłów do powietrza 

 

4. KOBiZE: 

 Zarządzanie krajowymi bazami danych o emisji (w celach wypełniania 

obowiązków dotyczących Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu 

zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (LRTAP), EKG ONZ i europejskiego 

programu  EMEP oraz wypełniania obowiązków  UE i EEA w tym oceny spełniania  

krajowych pułapów emisyjnych) 

 

5. województwo: 

 marszałek województwa 

 wydawanie pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń na wprowadzania gazów  

i pyłów do powietrza 

 zarządzanie opłatami środowiskowymi  

 zarząd województwa 

 przygotowanie POP oraz PDK  

 realizacja zadań wynikających z POP, raportowanie z realizacji POP i PDK do MŚ 

 sejmik województwa 

 uchwalenie POP oraz PDK 
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 uchwała o dopuszczonych rodzajach lub jakości paliwa  (popularnie zwana „o 

zakazie stosowania paliw”) 

 wojewoda 

 Zespół Zarządzania Kryzysowego   

 ogłoszenie o wystąpieniu stanów alarmowych 
 realizacja PDK 

 
6. powiat: 

 starosta, prezydent miasta na prawach powiatu 

 wydawanie pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń na wprowadzania gazów  

i pyłów do powietrza 

 opiniowanie POP oraz PDK 

 zarządzanie drogami powiatowymi ( mogą być zadania w POP) 

 kontrola budów, pozwolenia na budowę 
 

7. gmina: 

 wójt, burmistrz, prezydent miasta 

 opiniowanie POP oraz PDK 

 wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych 

przedsięwzięć 

 w zakresie niskiej emisji: 

 PONE (wykorzystanie środków budżetowych gminy z opłat środowiskowych) 
 kontrola spalania odpadów  
 zapisy ograniczające spalanie paliw stałych w planach zagospodarowania 

przestrzennego – duży potencjał, ale działania mają charakter 
długoterminowy 

 odpowiednia polityka dotycząca sieci ciepłowniczej – poprzez plany 
zapotrzebowania na ciepło, energie elektryczną i gaz 

 w zakresie emisji komunikacyjnej: 

 komunikacja publiczna (ilość i stan techniczny pojazdów, system opłat - ceny 
biletów/bilety okresowe) 

 układ komunikacyjny, w tym polityka parkingowa, inteligentne systemy 
komunikacyjne, inne nowoczesne rozwiązania  

 ścieżki rowerowe 
 obwodnice wewnętrzne 
 czyszczenie ulic 

 
8. społeczeństwo: 

 stosowanie niskoemisyjnego ogrzewania 

 minimalizacja używania pojazdów indywidualnych (używanie komunikacji 

zbiorczej, kolei, roweru) 

Zakres obowiązków: 
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Analizując zakres obowiązków poszczególnych organów, należy zauważyć, że nie ma konkretnie 

określonej odpowiedzialności za jakość powietrza. Działania w zakresie jakości powietrza wynikają 

z przepisów ogólnych: 

 wg art. 74 Konstytucja RP: „1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą 

bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 2. Ochrona środowiska 

jest obowiązkiem władz publicznych. 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie 

środowiska. 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy 

stanu środowiska.” 

 wg ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. 

zm.) i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2013 r. poz. 595,  

z późn. zm.) zadania własne gminy i powiatu obejmują m.in. ochronę środowiska i ochronę 

zdrowia 

 wg art. 379 POŚ marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 

objętym właściwością tych organów. 

Bezpośrednie zadania związane z ochroną powietrza wymienia ustawa POŚ – są to zadania dla 

samorządu wojewódzkiego w zakresie opracowania i uchwalenia POP, zadania dla MŚ w zakresie 

wydawania rozporządzeń oraz zadania w zakresie monitorowania i oceniania jakości powietrza 

(GIOŚ/WIOŚ). Dodatkowym zagadnieniem jest odpowiedzialność za realizację zadań określonych  

w POP. Zadania wymieniane w POP dotyczą w dużej mierze samorządu lokalnego. Zgodnie z art. 4 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z  2013 r. poz. 596, z późn. zm.)  

zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy. Organy 

samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie 

są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym. Nadzór nad działalnością 

województwa, powiatu i gminy sprawuje Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w sprawach 

finansowych regionalna izba obrachunkowa (RIO) (art. 86 ustawy o samorządzie gminnym, art. 76 

ustawy o samorządzie powiatowym, art. 78 ustawy o samorządzie województwa). Innymi słowy 

samorządy są jednostkami niezależnymi. Uchwała POP natomiast jest wg art. 84 ust. 1 POŚ aktem 

prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego są źródłami prawa powszechnie obowiązującego. Mają 

moc wiążącą na obszarze (lub części obszaru) działania organu, który je ustanowił. Muszą mieć 

charakter normatywny - czyli zawierają wypowiedzi wyznaczające adresatom pewien sposób 

zachowania: np. nakazy, zakazy, uprawnienia. Mają generalny i abstrakcyjny charakter, co oznacza, że 

adresat jest wskazany poprzez wskazanie cech, a nie wskazanie imienne (czyli nie można wskazać 

prezydenta konkretnego miasta). Przy tworzeniu aktów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio 

zasady wymienione w § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.  

w sprawie "Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100/2002 r., poz. 908). Akty prawa miejscowego 

muszą też być zgodne z wszystkimi stojącymi wyżej w hierarchii źródeł prawa typami aktów 

prawnych. Powyższe rozważania wskazują na trudności związane z nałożeniem konkretnej 

odpowiedzialności na dany organ w celu realizacji wskazanych w POP działań.  

Dodatkowo należy podkreślić, że szeroki zakres działań na rzecz poprawy jakości powietrza  wymaga 

współpracy i uzgodnień między różnymi resortami, przykładowo: 
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 działania w zakresie transportu a także budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - Ministerstwo Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej,  

 działania w zakresie planowania przestrzennego – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

 działania w zakresie kontroli jakości paliw - Ministerstwo Gospodarki 

 działania w zakresie energetyki, efektywności energetycznej i OZE  – Ministerstwo Gospodarki 

 wszystkie działania – Ministerstwo Finansów 

 działania w zakresie edukacji, badan i rozwoju– Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo 

 Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

Zarządzanie ochroną/jakością powietrza można podzielić na następujące elementy (rysunek 1): 

zarządzanie jakością powietrza, zarządzanie emisjami oraz narzędzia/ instrumenty wspomagające – 

finansowe, komunikacyjne, edukacyjne i technologiczne.  

 

Rysunek 1.  Elementy zarządzania ochroną powietrza (źródło: opracowanie własne) 

Zarządzanie jakością powietrza koncentruje się przede wszystkim na działaniach na poziomie 

lokalnym z uwzględnieniem lokalizacji na obszarach o złej jakości powietrza i odniesione jest do 

standardów jakości powietrza. Ocena skutków dokonywana jest za pomocą systemu pomiarów 

stężeń zanieczyszczeń powietrza (poprzez Państwowy Monitoring Środowiska).  

ELEMENTY ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA 

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 
POWIETRZA 

Dyrektywa CAFE i 
2004/107/WE/POŚ 

Standardy jakości 
powietrza 

Programy ochrony 
powietrza 

Plany działań 
krótkoterminowych 

ZARZADZANIE EMISJĄ 

np.  Dyrektywa pułapowa, 
Dyrektywa IED, inne 

Limity emisyjne 
(standardy, normy 

EURO) 

Limity zawartości 
substancji -  
branżowe  

System pozwoleń 
i BAT 

FINANSE, INFORMACJA, EDUKACJA 

Dyrektywa w sprawie publicznego 
dostępu/ Ustawa o udostępnianiu 

informacji 

Dyrektywa INSPIRE/ustawa IIP,  PRTR  

Opłaty lub 
podatki 

środowiskowe 

Raportowanie 

Konsultacje 
społeczne 

Edukacja 

Systemy 
informacji 

środowiskowej 

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/506
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Drugim elementem jest zarządzanie emisjami mające na celu redukcje emisji. Redukcje emisji nie są 

związane z lokalizacją (w sposób pośredni tylko), dotyczą działań na poziomie krajowym (pułap 

emisji) oraz na poziomie pojedynczych zakładów (standardy emisji i BAT).  

Dodatkowo działania dotyczące bezpośrednio jakości powietrza i wielkości emisji wspomagają 

dodatkowe (horyzontalne) narzędzia/instrumenty.  

W załączniku nr 1 zawarto listę aktów prawnych związanych z zarządzaniem jakością powietrza.  

2.1.2 System monitoringu jakości powietrza 

Roczne oceny jakości powietrza 

Programy ochrony powietrza opracowywane są dla stref zakwalifikowanych do klasy C, w których 

występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, identyfikowane w systemie 

rocznych ocen jakości powietrza wykonywanej przez WIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska. Obowiązek WIOŚ dokonywania rocznych ocen jakości powietrza regulowany jest w art. 

89 ustawy POŚ. Normowane poziomy substancji w powietrzu, zakres i sposób dokonywania ocen 

określone są w rozporządzeniach: 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031) 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania 
wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji 
(Dz. U. poz. 1029) 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu 
redukcji narażenia (Dz. U. poz. 1030) 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914) 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1032) 

Oceny jakości powietrza dokonuje się pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony 

zdrowia, które stanowią:  

 poziomy dopuszczalne dla: SO2, NO2, CO, C6H6, pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i zawartości 

Pb w pyle zawieszonym PM10  

 poziomy docelowe dla: As, Cd, Ni, (PM2,5), B(a)P w pyle zawieszonym PM10, ozonu  

 poziomy celów długoterminowych dla ozonu. 

Oceny jakości powietrza dokonuje się pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony 

roślin, które stanowią: 

 poziomy dopuszczalne dla: SO2, NO2 

 poziomy docelowe i celów długoterminowych dla ozonu. 
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Dyrektywa CAFE wprowadziła nowe normy i pojęcia do oceny stanu zanieczyszczenia powietrza 

pyłem zawieszonym PM2,5:  

 pułap stężenia ekspozycji 

 wskaźnik narażenia EAI – określany dla miast pow. 100 tysięcy i aglomeracji 

 krajowy cel redukcji narażenia. 

Po określeniu krajowego celu redukcji narażenia, zarząd województwa jest obowiązany opracować 

projekt aktualizacji POP, określając dodatkowe działania mające na celu osiągnięcie krajowego celu 

redukcji narażenia (art. 91 ust. 9d POŚ).  

W przypadku przekroczenia pułapu stężenia ekspozycji dla pyłu zawieszonego PM2,5, osiągnięcie 

krajowego celu redukcji narażenia powinno być jednym z celów wojewódzkich programów ochrony 

środowiska, do których, przy ich najbliższej aktualizacji, wprowadza się dodatkowe działania  

w obszarze ochrony powietrza (art. 91d POŚ). 

Komentarz: 
Wskaźnik AEI jest określany na obszarach o dużej gęstości zaludnienia i dlatego też nakierowany jest 
na redukcję zanieczyszczenia pyłu PM2,5 w miejscach, gdzie zanieczyszczenie ma największy 
negatywny wpływ na zdrowie. Celem jest maksymalizacja korzyści zdrowotnych uzyskiwanych 
poprzez działania ograniczające poziom stężenia pyłu PM2,5. Z kolei krajowy cel redukcji narażenia 
nie określa pułapu dopuszczalnego – zgodnie z tezą, że każda ilość zanieczyszczenia pyłem 
zawieszonym PM2,5 jest szkodliwa dla zdrowia. Dlatego też poziom redukcji wyrażony w % określa 
się w zależności od poziomu bazowego: dla wyższych stężeń jest on wyższy, dla niższych – mniejszy.  

 

2.1.3 Zarządzanie jakością powietrza 

Program ochrony powietrza 

Podstawowym instrumentem prawnym jest uchwała sejmiku wojewódzkiego w sprawie Programu 

ochrony powietrza.  

Zgodnie z art. 91 ustawy POŚ opracowanie programu ochrony powietrza wymagane jest dla stref, 

w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych 

w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej substancji, spośród określonych 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031). Ponadto dyrektywa CAFE stanowi, iż plany ochrony 

powietrza (w POŚ zwane programami ochrony powietrza), w przypadku przekroczenia wartości 

dopuszczalnych, których termin osiągnięcia minął, mają określać odpowiednie działania tak, aby 

okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy.  

Zakres POP określony jest w rozporządzeniu rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 

2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. 

poz. 1028). Ministerstwo Środowiska we współpracy z GIOŚ opracowało również wskazówki 

metodyczne pomocne przy opracowywaniu POP: 



Ocena skuteczności realizacji celów Strategii Tematycznej UE dotyczącej zanieczyszczenia powietrza oraz wynikającej z niej 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy (CAFE) ze szczególnym uwzględnieniem standardów jakości powietrza w zakresie pyłu drobnego PM2,5  

 

18 

 
 

 Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów 

ochrony powietrza, MŚ, GIOŚ, Warszawa 2003 

 Zasady sporządzania naprawczych programów ochrony powietrza w strefach. MŚ, Warszawa 

2003 

 Aktualizacja zasad sporządzania naprawczych programów ochrony powietrza w strefach. MŚ, 

Warszawa 2008 

 Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania matematycznego w systemie zarządzania 

jakością powietrza. MŚ, GIOŚ, Warszawa 2003 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie programów (Dz. U. poz. 1028), POP składa się z trzech 

części: 

 

Rysunek 2. Zakres Programów ochrony powietrza (źródło: opracowanie własne) 
 

Komentarz: 
W praktyce Programy są bardzo obszernymi dokumentami, które należałoby dość mocno skrócić. 
Równocześnie powstaje potrzeba opracowania części Programu, która w sposób zrozumiały dla 
mieszkańców opisuje przyczyny złej jakości powietrza, skutki (zwłaszcza zdrowotne) i wymienia 
działania wraz ze wskazaniem logiki wyboru tych działań i skutków wdrożenia działań (przykład: POP 
Małopolska, POP Śląsk). W większości POP brakuje wyliczenia korzyści dla społeczeństwa 
(określonych w złotówkach) ze względu przede wszystkim na brak metodyki i narzędzi. Warto też 
poszerzyć analizy dotyczące działań naprawczych. W niektórych programach zawarte są dodatkowe 
analizy jak na przykład rozszerzona analiza powiązania warunków meteorologicznych z wysokimi 
stężeniami pyłów czy też analizy efektywności ekonomicznej działań (np. POP Śląsk) Są to bardzo 

•główne założenia POP, przyczyna jego stworzenia 

•jakich substancji dotyczy, analiza wyników pomiarów 

•określenie kierunków i wykaz działań naprawczych 

•organy do których kierowane są zadania, 

•koszty i źródła finansowania 

•harmonogram rzeczowo-finansowy 

•PDK 

Część 
opisowa 

•wykaz organów i jednostek organizacyjnych 
odpowiedzialnych za realizację POP 

•zakres ich kompetencji i obowiązków 

•opis metod monitorowania postępów realizacji prac i 
związanych z nimi ograniczeń 

Obowiązki i 
ograniczenia 

•wybrany sposób realizacji Programu 
•dowody występowania zaistniałego przekroczenia 
•szczegółowa charakterystyka strefy 
•wyszczególnienie instalacji i urządzeń o znaczącym udziale 
w imisji 
•bilanse zanieczyszczeń 
•niezbędne działania naprawcze i czas realizacji  
•załączniki – mapy  przekroczeń 

Uzasadnienie 
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cenne inicjatywy poszczególnych urzędów marszałkowskich.  
Dokumenty powinny być natomiast skrócone w zakresie: 

 Charakterystyki strefy 

 Dwa razy są podawane bilanse zanieczyszczeń w części opisowej i części uzasadnienia. 

 Zestaw działań naprawczych jest zawarty w rozdziale w części opisowej (pkt 3, 4)  
i w uzasadnieniu w pkt 6  - należałoby uporządkować jeden większy rozdział 

 Powiązania z innymi dokumentami 

 Koszty i źródła finansowania 

 Określenie kierunków działań 

 Wybrany sposób realizacji POP (określenie wariantów alternatywnych) – opracowanie 
wariantów jest jak najbardziej zasadne, natomiast w praktyce niemożliwe do właściwego 
zrealizowania głównie ze względu na terminy realizacji POP. 

Czas potrzebny na realizacje POP wynika z art. 89 i 91 POŚ. Poniżej przedstawiono zakres współpracy 

pomiędzy różnymi organami oraz obowiązek konsultacji, a na rysunku 4 przedstawiono terminarz 

opracowania POP. 

 

Rysunek 3. Zakres współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami przy opracowaniu Programów ochrony 
powietrza (źródło: opracowanie własne) 
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Rysunek 4. Terminy opracowania Programów ochrony powietrza (źródło: opracowanie własne) 

Terminy te zapisane w POŚ wynikają z kolei z terminów określonych w dyrektywie CAFE. Według art. 
23 dyrektywy CAFE, informacje o POP i PDK muszą być przekazane niezwłocznie, nie później 
jednak niż dwa lata po zakończeniu roku, w których wystąpiły pierwsze przekroczenia. Termin 
ten warunkuje czas, w jakim należy opracować program ochrony powietrza. W praktyce w 
ramach tego okresu należy wykonać dodatkowo Strategiczną ocenę oddziaływania na 
środowisko (SOOŚ). Prognoza oddziaływania na środowisko projektu POP wraz z projektem POP 
musi być poddana procesowi konsultacji społecznych zgodnie z art. 39 ustawy OOŚ, a także 
procesowi opiniowania zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy OOŚ. Organami właściwymi w zakresie 
opiniowania i uzgadniania prognozy projektu POP są: 

 regionalny dyrektor ochrony środowiska 

 państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. 
 

Komentarz 
Na opracowanie w formie uchwały POP przewiduje się okres 18 miesięcy. Teoretycznie czas ten 
powinien być wystarczający, natomiast w praktyce od momentu zakwalifikowania strefy – 
okres do kilku miesięcy jest przeznaczony na pozyskanie finansowania z NFOŚiGW oraz na 
procedury przetargowe. Obecnie procedury pozyskania funduszy zostały nieco usprawnione, 
natomiast nadal na opracowanie POP wraz z konsu ltacjami i uchwałą pozostaje w 
ekstremalnych sytuacjach zaledwie 3-4 miesiące. Sytuacja w przeciągu ostatnich lat się 
polepsza i dla niektórych POP okres opracowania wynosi 12 miesięcy  i więcej, w tym większość 
czasu przeznaczana jest na konsultacje. Przy obecnym poziomie kompetencji firm 
wykonujących POP, 4-5 miesięcy powinny być przeznaczone na opracowanie projektu 
dokumentu. Natomiast na konsultacje należy przeznaczyć czas co najmniej 12 miesięcy. 
Konsultacje powinny obejmować kilka iteracji obliczeń nowych scenariuszy rozwiązań (iteracja 
zawiera: propozycje nowych wariantów działań – wyliczenie skutków ich wdrożenia kosztowych 
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i efektu ekologicznego, przekonsultowanie nowych wyników). Powinny być też prowadzone  
w bardzo szerokim gronie interesariuszy (aktorów). W obecnym kształcie prawnym  
i ograniczeniach urzędów wynikających z nieefektywnych procedur i prawa przetargowego oraz 
braku możliwości pozyskania finansowania w sposób automatyczny, jak tylko strefa zostanie 
zakwalifikowana do opracowania POP, powyższe rozważania nie są możliwe do realizacji. 
Dodatkowo ze względu na skalę i złożoność problemu taka forma konsultacji mogłaby być 
stosowana raczej przy opracowaniu POP w skali miasta, nie całego województwa.  

Innym ważnym aspektem jest zdefiniowanie obszaru strefy. Strefy określone są 

rozporządzeniem rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w 

których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914). W przeciągu lat definicja stref była 

zmieniana. Na początku strefy były określone jako obszary powiatu, następna zmiana zagregowała 

część stref (strefa obejmowała od 1 do kilku powiatów). Obecne rozrządzenie zdefiniowało strefy 

jako aglomeracje i miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz pozostały obszar województwa jako 

odrębną strefę. 

Komentarz: 
Zmiana wielkości stref i redukcja ich ilości optymalizuje aspekty monitoringu jakości powietrza oraz 
optymalizuje koszty opracowania POP. Z drugiej strony obecnie POP opracowywane są w skali 
województwa i taką też mogą przyjąć skalę dokładności zarówno w diagnozie problemu jak i przy 
opracowaniu działań. Przykładowo, jeśli w choć jednym punkcie pomiarowym (poza miastami > 100 
tys. i aglomeracjami) wystąpią przekroczenia standardów jakości powietrza, obszar całego 
województwa zaliczony jest do strefy C. Programy ochrony powietrza również opracowywane są w 
skali całego województwa (najczęściej POP dla miast i aglomeracji połączone są z POP dla całego 
województwa), co powoduje, że dokumenty te wskazują raczej kierunki działań i nie są 
dokumentami implementacyjnymi konkretnych działań w miastach, w których występują największe 
przekroczenia.  

Zgodnie z art. 91 ust. 9c i 9d POŚ w przypadku stref, dla których POP zostały uchwalone, 

a standardy jakości powietrza są nadal przekraczane, zarząd województwa jest obowiązany 

opracować projekt aktualizacji POP w terminie 3 lat od wejścia w życie uchwały sejmiku 

województwa w sprawie POP, określając w nim działania ochronne dla wrażliwych grup ludności 

obejmujących osoby starsze i dzieci. W przypadku określenia krajowego celu redukcji narażenia, 

zarząd województwa jest obowiązany opracować projekt aktualizacji POP określając dodatkowe 

działania mające na celu osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia. 

Komentarz: 
Po uchwaleniu POP proces jego implementacji trwa długo. Efekty wdrożonych działań mogą by 
po kilku latach, stąd okres 3–letni do opracowania aktualizacji POP wydaje się zbyt krótk i. 
Okres 5 – letni wydaje się być bardziej realny i dostosowany do możliwości uzyskania efektów , 
okres 3 – letni jest właściwy do weryfikacji stopnia wdrażania działań naprawczych i 
uzupełnienia/skorygowania POP. 
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PDK 

Plan działań krótkoterminowych opracowywany jest wg art. 92 ust. 1 POŚ w przypadku ryzyka 

wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego 

substancji w powietrzu, przez zarząd województwa. W PDK ustala się działania mające na celu: 

 zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń, 

 ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.  

 

W praktyce PDK opracowuje się równolegle z POP (art. 91 ust. 3a POŚ). Dla stref, w których 

przekraczane są poziomy dopuszczalne substancji, zarząd województwa opracowuje projekt uchwały 

w sprawie programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji, którego integralną część stanowi plan 

działań krótkoterminowych. Na rysunku poniżej przedstawiono schemat uchwalania i realizacji PDK. 

 

Rysunek 5. Schemat uchwalania i realizacji PDK (źródło: opracowanie własne) 

O konieczności podjęcia działań określonych w PDK informuje wojewódzki zespół zarządzania 
kryzysowego. Zakres PDK wg art. 92 ust. 2 POŚ obejmuje: 

 listę podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ograniczenia lub zaprzestania 

wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, 

 sposób organizacji i ograniczeń (zakazu) ruchu pojazdów, 

 sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska oraz 

zachowania się obywateli, 

 określenie trybu i sposobu ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń. 
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Komentarz: Plany działań krótkoterminowych są obecnie opracowywane lub zostały uchwalone 
w ostatnim czasie, stąd sposób wdrażania i działania planów będzie można ocenić po upł ywie 
2-3 lat. Wdrożenie działań PDK takich jak: czasowy zakaz stosowania paliw stałych, czasowy 
zakaz poruszania się po wyznaczonych drogach określonych pojazdów wymaga przygotowań, 
ograniczenie emisji z wyznaczonych instalacji wymaga przygotowań technicznych  
i organizacyjnych takich jak: 

 przystosowanie gospodarstw domowych do posiadania 2 źródeł ogrzewania (w tym 
jedno niskoemisyjne). Należy pamiętać, że sytuacje smogowe pojawią się wraz z niskimi 
temperaturami i nagłe korzystanie mieszkańców z ogrzewania  elektrycznego może 
doprowadzić do awarii, jeśli system energetyczny nie będzie do tego przystosowany,  

 wprowadzanie ograniczeń w ruchu drogowym wymaga wdrożenia całego systemu 
monitoringu umożliwiającego kontrolę zakazu, 

 ograniczenie emisji z instalacji wymaga uzgodnień. 

Zakres informacji, w tym informacji przestrzennej niezbędnej do opracowania POP  

W zakresie technicznych elementów opracowania POP na uwagę zasługuje zakres niezbędnych 

do pozyskania i przetwarzania danych: dane meteorologiczne, dane o emis jach (wielkość  

i zmienność emisji), topografia terenu, infrastruktura (przestrzenne rozmieszczenie dróg, 

zabudowań, zakładów i emitorów, składowisk itp.). Podstawowym problemem jest brak 

współpracy i udostępniania baz, które są w posiadaniu różnych jednostek oraz pobieranie 

wysokich opłat za niektóre dane prowadzone w ramach państwowego monitoringu (dane 

meteorologiczne).  

Sprawozdawczość POP 

Zarząd województwa przekazuje Ministrowi Środowiska (art. 94 ust. 2 i 2a POŚ):  

 w terminie 18 miesięcy (od zakwalifikowania strefy do kategorii C) – informację  

o uchwalonych przez sejmik województwa POP oraz PDK  

 co 3 lata - sprawozdanie z realizacji POP oraz PDK.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobie 

przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. poz. 1034) określa zakres  

i sposób przekazywania przez zarząd województwa: 

 Ministrowi Środowiska informacji o uchwaleniu POP oraz PDK, a także sprawozdania z realizacji 

POP oraz PDK. 

 

Komisja Europejska określiła, w ramach realizacji postanowień dyrektywy CAFE, decyzje oraz 

wytyczne dotyczące sposobu i zakresu informacji przekazywanych przez kraje członkowskie w 

zakresie jakości powietrza (Decyzja 2011/850, Decyzja 2004/461, Decyzja 97/101, Decyzja 2001/752, 

Decyzja 2004/224).  

Komentarz: 
Dane na temat sprawozdań z realizacji POP przekazywane są z gmin do urzędu marszałkowskiego,  
a następnie do Ministra Środowiska. Problemem jest brak właściwych kompetencji na poziomie 
gmin, pozwalających na poprawne wypełnienie sprawozdań. Rozwiązaniem może być opracowanie 
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prostego narzędzia do monitorowania i szacowania efektów ekologicznych działań.  

Przykładowe instrumenty prawne możliwe do wykorzystania w POP:    

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z  2012 r. poz. 647, z późn. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1233) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1587). 

Umożliwia wprowadzenie ograniczeń w zakresie stosowania rodzajów paliwa na danym obszarze. 

Budzi to pewne zastrzeżenia (niektóre gminy stoją na stanowisku, że nie mogą takiego zapisu 

wprowadzić, natomiast wiele gmin w swoich planach takie zapisy posiada).  

Komentarz: 
Wymogi te określone w miejscowych planach są jak najbardziej potrzebne na obszarach przekroczeń 
standardów jakości powietrza, natomiast nie są do końca efektywne: nie rozwiązują problemu 
istniejących systemów ogrzewania indywidualnego. Poza tym, w praktyce możliwość egzekucji 
przedmiotowego wymogu występuje przy odbiorze nowego budynku. W praktyce potem można 
zmienić typ ogrzewania.  
Innym problemem jest jeszcze niewystarczający obszar miast objęty planami. Proces uchwalania 
planu i jego zmiany jest długotrwały i kosztowny ze względu na potrzebę szerokich konsultacji 
społecznych, stąd zadanie ograniczania stosowania paliw wpisane w POP realizowane jest w okresie 
długoterminowym.  

W zakresie kształtowania polityki przestrzennej miast w aspektach dotyczących ochrony powietrza 

należy uwzględniać również: 

 korytarze przewietrzenia dla miast, 

 układ transportowy.  

Podsumowując, instrument ten jest  bardzo dobrym narzędziem do całościowego podejścia do 

polityki miejskiej w zakresie jakości powietrza i też docelowo tworzenia miasta typu SMART City, na 

razie w Polsce jeszcze wykorzystanym w niewielkim zakresie.  

2. Programy ograniczania niskiej emisji (PONE) 

PONE nie mają ustawowych podstaw prawnych. Są inicjatywa oddolną – podstawą PONE jest 

Program ochrony powietrza lub tez gminny Program ochrony środowiska. PONE obejmuje system 

dofinansowania do kosztów inwestycyjnych wymiany systemu ogrzewania określany najczęściej  

w formie uchwały rady miasta/gminy (rzadziej w formie rozporządzenia prezydenta). Może 

przybierać różną formę organizacyjną od najprostszej – dofinansowanie następuje na podstawie 
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faktury poprzez umowy zawierane z mieszkańcami (ograniczające możliwość wymiany ogrzewania  

z powrotem na paliwo stałe) po skomplikowane programy. Programy dofinansowują przede 

wszystkim wymianę ogrzewania z paliwa stałego na gaz, olej, ogrzewanie elektryczne lub podłączenie 

do sieci cieplnej. Najbardziej skomplikowane PONE występują, kiedy umożliwia się wymianę na 

nowoczesne kotły na paliwa stałe. W województwie śląskim stworzono cały system wymiany starych 

pieców węglowych na nowe o znacznie mniejszej emisyjności. PONE wymagało wybrania operatora, 

który kontrolował jakość i emisyjność kotłów i organizował wymiany. Opracowano nowoczesne kotły 

retortowe, posiadające zautomatyzowany system podawania paliwa, które było przygotowane 

specjalnie do tych kotłów. Taki system miał zapewniać nie tylko niską emisyjność (wysoka sprawność 

spalania), ale także prawidłową eksploatację. Niestety na rynku pojawiły się specjalne urządzenia do 

rozdrabniania odpadów (PET), które można spalać w tych kotłach.  

 

Rysunek 6. Schemat procedury opracowania i wdrażania PONE (źródło: opracowanie własne) 

Obecnie system PONE dostał wsparcie na poziomie centralnym poprzez program KAWKA – Likwidacja 

niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych 

źródeł energii. Program koncentruje się na 3 zanieczyszczeniach: pyle PM10, PM2,5 i oraz 

benzo(a)pirenie. Dodatkowo w celach statystycznych wprowadzono również wskaźnik dotyczący 

zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Dofinansowanie skoncentrowano na obszarach najbardziej 

dotkniętych złą jakością powietrza, na których w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat 

stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 (24-godz.) i stężenia 

docelowego dla benzo(a)pirenu. Warunkiem dofinansowania jest ujęcie danego przedsięwzięcia w 

POP. Wskaźnikiem celu programu będzie zmniejszenie emisji pyłu PM10 i PM2,5 w Mg/rok, a 

założeniem: zagwarantowanie trwałości efektu ekologicznego.  

Komentarz: 
Główną barierą w osiąganiu efektów PONE są wysokie ceny paliw: gazu, oleju czy ogrzewania 
elektrycznego i ciepła sieciowego. Dowodem mogą być sytuacje, gdy mimo posiadanych pieniędzy na 
dofinansowanie, nie było chętnych na wymiany. Niepewny i wątpliwy może też być efekt ekologiczny 
wymiany kotłów węglowych na nowe węglowe z powodu nieprawidłowej eksploatacji tych kotłów 
oraz stosowanie paliw złej jakości lub wprost odpadów. Efekt PONE jest trudny do oszacowania ze 
względu na brak monitoringu lub brak ciągłości monitoringu stężeń zanieczyszczeń powietrza na 
obszarze prowadzenia PONE. Dlatego tez powyższe tezy wymagają jeszcze dalszych badań. 

Opracowanie i 
przyjęcie PONE 

Uchwałą Rady Miasta 

Opracowanie 
regulaminu PONE i 
przyjęcie uchwałą 

Rady Miasta 

Realizacja  
ewentualnie 

Wybór Operatora 
Programu 
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3. Uchwała sejmiku województwa w sprawie określenia rodzajów lub jakości paliw 

dopuszczonych do stosowania, a także sposobu realizacji i kontroli tego obowiązku  

Podstawa prawna: art. 96 POŚ - sejmik województwa może podjąć uchwałę w sprawie określenia 
rodzajów lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania, a także sposobu realizacji i kontroli tego 
obowiązku. 

Obecnie pierwsza taka uchwała jest przygotowywana przez Zarząd Województwa Małopolskiego.  

4. Kontrola spalania odpadów w piecach domowych 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 379) 
 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) (art. 

30, 31, 155) 
 odpowiednie zapisy w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz  

w Regulaminie Straży Miejskiej 
 upoważnienie prezydenta miasta/burmistrza/wójta do wykonywania funkcji kontrolnych 

– nadanie uprawnień straży miejskiej lub gminnej 
 Kodeks karny. 

Odpowiedzialne za realizację kontroli spalania odpadów w piecach domowych są gminy. Obecnie 

takie kontrole są przeprowadzane w kilku miastach. Udowodnienie spalania odpadów wiąże się  

z koniecznością przeprowadzania badań laboratoryjnych, jest procesem drogim i skomplikowanym, 

dlatego też kontrole mają charakter raczej edukacyjny.  

5. Monitoring budowy pod kątem ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłu 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,  
z późn. zm.) (art. 34, 36, 84, 84a) 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 75) 
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. zmieniające w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzje o pozwoleniu na budowę 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127, z późn. zm.). 

Odpowiedzialny za realizację tego zadania jest powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. W 

pierwszej kolejności konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zapisów w pozwoleniu na budowę. 

Pozwolenie na budowę wydaje starosta i nie może już tak jak kiedyś zlecić tej czynności (art. 82a 

Prawa budowlanego) gminom w drodze porozumienia. Drugą instancją jest wojewoda. Starosta 

prowadzi też rejestr wniosków i pozwoleń na budowę, a kopie ostatecznych decyzji przekazuje 

organom nadzoru budowlanego wraz z projektem budowlanym (art. 82b ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa 

budowlanego). Dane z rejestru przesyłane są do wojewody. 

6. Monitoring pojazdów opuszczających place budów pod kątem ograniczenia 

zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu 
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Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1137, z późn. zm.) 

Odpowiedzialni za realizację mogą być: Policja, Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego. 

7. Kontrola składów opału na terenie miasta w zakresie jakości sprzedawanych paliw 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.). 

Odpowiedzialna za realizację jest Inspekcja Handlowa. Obecnie nie ma podstawy prawnej do 

kontrolowania jakości paliw stałych przez Inspekcje Handlową (przepisy dotyczą tylko paliw ciekłych). 

8. SEAP, termomodernizacje, kolektory słoneczne   

Programy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, dofinansowania do termomodernizacji czy OZE 

są działaniami wspomagającymi redukcje niskiej emisji (mają mniejszą efektywność w zakresie 

redukcji pyłów zwieszonych PM10, PM2,5 i B(a)P).  

9. Działania w zakresie transportu miejskiego 

Działania przeprowadzane są przez urzędy miast/gmin i powiatowe/gminne zarządy dróg. Najczęściej 

działania wynikają z innych przesłanek niż jakość powietrza – np. ze strategii rozwoju miasta. Jakość 

powietrza jest tylko dodatkowym aspektem wspierającym dane działanie. Źródła finansowania 

zdobywane są także z funduszy nie związanych z ochroną środowiska. W POP uwzględniane są często 

jako już wcześniej zaplanowane działania wynikające z innych dokumentów.  

Wśród działań w zakresie transportu miejskiego można wymienić: 

 wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane miast – budowa obwodnic 

 polityka parkingowa w centrach miast, strefa płatnego parkowania  

 systemy P&R 

 strefa wyłączenia z ruchu 

 planowe zarządzanie ruchem drogowym, środki zachęcające do szerszego wykorzystania 

transportu zbiorowego, w tym systemy opłat za transport miejski 

 remonty i modernizacja dróg 

 budowa ścieżek rowerowych 

 wymiana taboru komunikacji zbiorowej 

 czyszczenie ulic metodą mokrą 

 budowa infrastruktury dla pojazdów elektrycznych 

 bezobsługowa wypożyczalnia rowerów miejskich 

 inteligentne systemy transportowe 

 carpooling. 

 

10. Strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej (SOEK)  
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Wprowadzenie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej może być zrealizowane poprzez POP, PDK 

lub w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. We wszystkich ww. 

przypadkach wprowadzenie SOEK może być utrudnione w związku z barierami prawnymi, które mogą 

wystąpić (zwłaszcza w zakresie sankcji karnych)1.  

2.1.4 Zarządzanie wielkością emisji 

Zarządzanie wielkością emisji odbywa się na dwóch poziomach: krajowym poprzez określanie norm 

emisyjnych dla instalacji, obowiązku stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz na 

poziomie instalacji poprzez system pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (lub 

pozwoleń zintegrowanych).  

1. Pozwolenia zintegrowane lub pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza  

i ich kontrola 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, 
art. 183, art. 298 ust. 1 pkt 1, art. 351, art. 365, art. 367 POŚ)  

 ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686,  
z późn. zm.) 

 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania 
inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego (Dz. U. Nr 151, poz. 1253, z późn. zm.) 

 ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 poz. 
672, z późn. zm.).  

Pozwolenia obejmują w zasadzie wszystkie emisje przemysłowe (zorganizowane) oraz emisje 

związane ze spalaniem paliw w celach energetycznych dla kotłów o określonych mocach. Kotły małe 

oraz niektóre instalacje  (do 1 MW nie wymagają) mogą wymagać zgłoszenia. Reguluje to: 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,  
w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga 
pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880). 

Wykonywanie zadań kontrolnych przez Inspekcję Ochrony Środowiska reguluje rozdział 3 (art. 9-22) 

ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, m.in.: WIOŚ może, na podstawie 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom 

Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, dać 

mandat m.in. za wykroczenie z art. 329-360 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Pewne 

ograniczenia w zakresie przeprowadzania kontroli wprowadzają przepisy rozdziału 5 (art. 77-84d) 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, które stosuje się do kontroli 

działalności gospodarczej przedsiębiorcy. 

                                                           

1 Opinia prawna o możliwości utworzenia Strefy Ograniczonej Emisji Komunikacyjnej w mieście w ramach Programu 

ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego, 2009 
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Komentarz: 
W przypadku emisji przemysłowej problem stanowią małe zakłady, których emisje są niewielkie, 
natomiast ze względu na małą wysokość emitorów, mają duży wpływ na jakość powietrza wokół. 
Niewielkie zakłady rzemieślnicze często nie są w ogóle objęte pozwoleniami/zgłoszeniami z braku 
chociażby świadomości przedsiębiorców o takim obowiązku. Zakłady takie bardzo trudno ująć w 
inwentaryzacjach emisji wykonywanych na rzecz POP.  
 
Funkcje kontrolne wypełniania warunków pozwoleń spełnia WIOŚ. Obszary silnie uprzemysłowione 
na terenie miast (Kraków, aglomeracja górnośląska) mają wpływ na jakość powietrza w mieście. 
Wydawane pozwolenia nie są powiązane z Programami ochrony powietrza. Pojedyncza instalacja 
najczęściej ma bardzo niewielki wpływ na jakość powietrza, dopiero grupa instalacji ma istotny 
wpływ, stąd też trudno jest uzasadnić ograniczenia emisji dla pojedynczej instalacji w pozwoleniu. 
Nie ma natomiast możliwości zarządzania wielkością emisji ze wszystkich zakładów zlokalizowanych 
na danym obszarze (np. miasta).  
 
Punktem stycznym procedury wydawania pozwoleń z POP może być określane tło zanieczyszczeń 
(przez WIOŚ) oraz postępowanie kompensacyjne (opisane niżej). Nie ma jednolitego podejścia do 
określania tła zanieczyszczeń. Pomocne tu by było wprowadzenie narzędzi modelowych 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (niektóre WIOŚ prowadzą takie obliczenia).  Z drugiej strony na 
obszarach silnie zanieczyszczonych (i też uprzemysłowionych) może dojść do sytuacji wstrzymania 
wydawania pozwoleń biorąc pod uwagę wysokie tło zanieczyszczeń przekraczające standardy jakości 
powietrza.  
 
Innym problemem są niekontrolowane „awaryjne” emisje. Nieznana jest skala – obserwowane są 
tylko efekty w postaci zanieczyszczeń osadzających się na parapetach okien domów mieszkalnych 
(dużo skarg mieszkańców Krakowa z dzielnicy Nowa Huta). Należy też zwrócić uwagę na słabiej 
kontrolowane małe instalacje (niewielkie emisje i niskie emitory) zlokalizowane przy dużych 
instalacjach, które skupiają uwagę.  
 
Powyższe rozważania prowadzą do wniosku o potrzebie wzmocnienia WIOŚ (finansowo, 
technologicznie i być może prawnie) w zakresie przeprowadzania kontroli emisji w instalacjach.   

2. Postępowanie kompensacyjne 

Podstawa prawna:  

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 225-229). 

Stwierdzenie przekroczeń standardów jakości powietrza, a w szczególności przyjęcie Programu 

ochrony powietrza oznacza w praktyce, że żadna nowa lub istotnie zmieniana instalacja, która 

emituje powyższe substancje nie uzyska w normalnym trybie pozwolenia emisyjnego. Wydanie 

pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, a także pozwolenia zintegrowanego dla 

nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny jest możliwe w takiej sytuacji jedynie pod 

warunkiem, że zapewniona zostanie odpowiednia kompensacja tj. redukcja ilości wprowadzanych do 

powietrza gazów lub pyłów powodujących naruszenia tych standardów, wprowadzanych z innych 

instalacji usytuowanych na tym obszarze. 

Łączna redukcja ilości emisji ze źródeł już istniejących powinna być co najmniej o 30 % większa, niż 

ilość gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzenia z nowej lub istotnie zmienianej instalacji. 
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Przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania kompensacyjnego należy m.in.: sporządzić 

operat powietrzny i uzyskać zgodę uczestników postępowania na dokonanie odpowiedniej redukcji 

wprowadzanych do powietrza gazów i pyłów.  

Komentarz: 
Postępowanie zaczęło być stosowane, zidentyfikowano następujące problemy: 

 postępowanie kompensacyjne przeprowadza się tylko między instalacjami – nie 
uwzględnia się np. redukcji niskiej emisji, co dla zakładów energetyki cieplnej byłoby 
bardzo zasadne; 

 wątpliwości budzi identyfikacja obszaru, z jakiego należy kompensować emisje (strefa 
czy obszar przekroczeń wynikający z modelowania POP) 

2.2 Analiza „Ekspertyzy” 
Dokonano przeglądu proponowanych zmian prawnych w ekspertyzie przygotowanej w ramach 

współpracy Grupy Roboczej ds. energetyki i ochrony powietrza prowadzonej przez GDOŚ.  

Analizowana ekspertyza prawna została przygotowana na podstawie umowy o dzieło numer 

248/GDOŚ/DIŚ/2012 zawartej dnia 21 listopada 2012 w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa 

reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska a Konsorcjum, w skład którego 

wchodzą adwokat Michał Basiński, adwokat Zbigniew Barwina oraz spółka Kaczor, Klimczyk, Pucher, 

Wypiór Adwokaci Spółka partnerska.  

Po zapoznaniu się z proponowanymi (ponad 30 regulacjami prawnymi), odniesiono się na tym etapie 

do 8 z nich. W poniższej tabeli w kolejnych kolumnach odwołano się do propozycji zmian przepisów, 

następnie przywołano fragment opinii prawnej w zakresie zgodności przedstawionych propozycji 

zmian z przepisami wyższego szczebla oraz zgodności z praktyką funkcjonowania innych przepisów  

z zakresu ochrony środowiska itp., w trzeciej kolumnie przedstawiono uwagi.  

W tabeli przedstawiono najważniejsze i jedynie te fragmenty proponowanych zmian przepisów 

prawnych, które budzą wątpliwości co do efektu ich zastosowania, tj. ich wpływu na poprawę jakości 

powietrza. 
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Tabela 1. Uwagi do fragmentów proponowanych zmian przepisów prawnych, które budzą wątpliwości co do efektu ich zastosowania, tj. ich wpływu na poprawę jakości 
powietrza (źródło: opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie analizy zapisów „Ekspertyzy prawnej dotyczącej wdrożenia propozycji zmian  przepisów prawnych   
w zakresie poprawy jakości powietrza wraz z oceną skutków regulacji”   

Wybrane fragmenty proponowanych zmian 
przepisów prawnych 

Fragment opinii prawnej w zakresie zgodności 
przedstawionych propozycji zmian z przepisami 
wyższego szczebla oraz zgodności z praktyką 
funkcjonowania innych przepisów z zakresu 
ochrony środowiska itp. 

Uwagi 

Obowiązek wskazywania w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu dopuszczalnego sposobu ogrzewania budynków 

W ustawie z dnia ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (u.p.z.p.) – wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
- w art. 15 ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w 
brzmieniu: 
„6a) wymagania dotyczące dopuszczalnych 
sposobów ogrzewania dla nowoprojektowanych 
obiektów budowlanych;” 
- w art. 54 pkt 2 po lit. e dodaje się lit. f w 
brzmieniu: 
„f) wymagań dotyczących dopuszczalnych 
sposobów ogrzewania obiektów budowlanych;” 

Art. 15 ust. 2 pkt 6a u.p.z.p. nakłada obowiązek 
określenia w planie miejscowym wymagań 
dotyczących dopuszczalnych sposobów 
ogrzewania dla nowoprojektowanych obiektów 
budowlanych.  
Art. 54 pkt 2 lit. f u.p.z.p. ustanawia dodatkowy 
element decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, która musi określać wymagania 
dotyczące dopuszczalnych sposobów ogrzewania 
obiektów budowlanych. 

Projektowana zmiana może w istocie nic nie 
zmienić, ponieważ „owe wymagania” dotyczące 
dopuszczalnych sposobów ogrzewania obiektów 
budowlanych / dla nowoprojektowanych obiektów 
budowlanych mogą być formułowane w sposób 
ogólny, tj. taki, który nie będzie gwarantował 
/wspierał utrzymania np. trwałości efektu 
ekologicznego, poziomu stężeń zanieczyszczeń po 
wykonaniu działań naprawczych. W związku z 
powyższym istotne wydaje się doprecyzowanie 
przedmiotowych zmian, pod kątem celu jakiemu 
mają służyć. 

Obowiązek podłączania budynków do sieci ciepłowniczej 

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (pr. bud.) – wprowadza się 
następujące zmiany: 
- w art. 35 po ust. 1 dodaje się ust. 2a w 
brzmieniu:  
„2a. W sytuacji, gdy przewiduje się zapewnienie 

Projektowany art. 35 ust. 2a pr. bud. nakłada na 
właściwy organ obowiązek ustalenia, przed 
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego, czy istnieje technicznie i 
ekonomicznie uzasadniona możliwość przyłączenia 

Taka zmiana wymaga oceny technicznej i 
ekonomicznej możliwości podłączenia do sieci 
ciepłowniczej. Ocena techniczna nie budzi 
wątpliwości, natomiast ocena ekonomiczna już tak. 
Nasuwa się pytanie, czyj interes ekonomiczny 
będzie brany pod uwagę. Niejednokrotnie zdarzały 
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Wybrane fragmenty proponowanych zmian 
przepisów prawnych 

Fragment opinii prawnej w zakresie zgodności 
przedstawionych propozycji zmian z przepisami 
wyższego szczebla oraz zgodności z praktyką 
funkcjonowania innych przepisów z zakresu 
ochrony środowiska itp. 

Uwagi 

ogrzewania obiektu budowlanego, przed 
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego właściwy organ ustala, czy istnieje 
technicznie i ekonomicznie uzasadniona 
możliwość przyłączenia obiektu do sieci 
ciepłowniczej.” 

obiektu do sieci ciepłowniczej, gdy przewiduje się 
zapewnienie ogrzewania obiektu budowlanego. 

się przypadki, iż dla  mieszkańca takie rozwiązanie 
było ekonomicznie uzasadnione, natomiast dla 
dostawcy ciepła już nie. Prowadziło to do sytuacji 
odłączania od sieci ciepłowniczej całych osiedli np. 
”szeregówek”. Należałoby doprecyzować kwestię 
opłacalności ekonomicznej 

W pr. bud. wprowadza się następujące zmiany: 
- w art. 61 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  
„3. Przyłączyć obiekt do sieci ciepłowniczej, jeżeli 
obiekt jest ogrzewany oraz jeśli jest to 
uzasadnione technicznie i ekonomicznie.” 

Projektowany art. 61 pkt 3 pr. bud. zobowiązuje 
właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do 
przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. 
Wprowadzenie obowiązku przyłączenia obiektu do 
sieci ciepłowniczej podlega kontroli 
przeprowadzanej z urzędu lub na wniosek ich 
właściciela albo zarządcy.  

Nasuwa się pytanie, czyj interes ekonomiczny 
będzie brany pod uwagę przez służby nadzoru 
budowlanego. Niejednokrotnie zdarzały się 
przypadki, iż dla mieszkańca takie rozwiązanie było 
ekonomicznie uzasadnione, natomiast dla dostawcy 
ciepła już nie. Prowadziło to do sytuacji odłączania 
od sieci ciepłowniczej całych osiedli np. 
”szeregówek”. Należałoby doprecyzować kwestię 
opłacalności ekonomicznej 

Obowiązek sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów przekroczeń standardów jakości powietrza 

W POŚ wprowadza się następujące zmiany: 
- w art. 3 po pkt 10b dodaje się pkt 10c w 
brzmieniu: 
„10.c obszarze przekroczeń poziomu substancji w 
powietrzu - rozumie się przez to, wyznaczony 
metodą modelowania przez wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska, obszar, w 
którym poziomy substancji w powietrzu 
przekraczają poziom dopuszczalny powiększony 

Projektowany art. 3 pkt 10c zawiera definicję 
obszaru przekroczeń poziomu substancji w 
powietrzu. Definicja ta sformułowana jest w 
sposób jasny i precyzyjny. Odwołuje się do 
czterech innych pojęć: „metoda modelowania”, 
„margines tolerancji”, „poziom docelowy” oraz 
„poziom celu długoterminowego”. Pojęcie 
„metoda modelowania” służy wyznaczeniu 
obszaru przekroczeń standardów jakości powierza 

Aby WIOŚ dokonał wyznaczenia obszarów 
przekroczeń metodą modelowania, powinien 
zostać wyposażony w odpowiednie narzędzia – 
modele do tego celu i dane o źródłach emisji. 
Należałoby się zastanowić, jak obszar przekroczeń 
będzie odnosił się do obszaru strefy. Z obszarem 
przekroczeń związane mają być działania 
kompensacyjne, ale również pojęcie to pojawia się 
w warunkach przyznania dofinansowania na 
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Wybrane fragmenty proponowanych zmian 
przepisów prawnych 

Fragment opinii prawnej w zakresie zgodności 
przedstawionych propozycji zmian z przepisami 
wyższego szczebla oraz zgodności z praktyką 
funkcjonowania innych przepisów z zakresu 
ochrony środowiska itp. 

Uwagi 

o margines tolerancji (w przypadku, gdy taki 
istnieje) lub przekraczają poziom docelowy lub 
poziom celu długoterminowego; 

na danym terenie i podlega konkretyzacji w drodze 
rozporządzenia, o którym mowa w projektowanym 
art. 91e ust. 2 POŚ. Natomiast pojęcie „margines 
tolerancji” zostało zdefiniowane w art. 86 ust. 6 
POŚ i podlega konkretyzacji w drodze 
rozporządzenia. Z kolei pojęcia „poziom docelowy” 
oraz „poziom celu długoterminowego” zostały 
zdefiniowane w art. 3 punkt 28 lit. b i lit. c POŚ  

inwestycje zaproponowane w granicach obszaru 
(np. KAWKA). Kolejna kwestia częstotliwości 
wyznaczania tego obszaru – skoro zadanie takie 
postawiono przed WIOŚ, to spodziewane jest 
wyznaczanie obszaru przekroczeń przy okazji 
opracowania oceny jakości powietrza. Podejście to 
wymaga corocznej aktualizacji wielkości emisji ze 
wszystkich źródeł. 

Doprecyzowanie możliwości określenia dopuszczalnych rodzajów i jakości paliw zgodnie z art. 96 ustawy – Prawo ochrony środowiska 

W POŚ wprowadza się następujące zmiany: 
- art. 96 otrzymuje brzmienie:  
„Sejmik województwa może, w drodze uchwały, 
w celu zapobieżenia negatywnemu 
oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki, 
jeżeli zanieczyszczenie powietrza stanowi 
poważny i groźny problem dla zdrowia ludzkiego 
i środowiska lub jeśli obawy, że może ono 
stanowić taki problem są uzasadnione, określić 
dla obszaru województwa bądź jego części 
rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do 
stosowania lub zakazanych do stosowania. 

Proponuje się powierzenie możliwości 
wprowadzenia przez sejmik województwa 
ograniczeń w zakresie stosowania paliw z uwagi na 
konieczność ochrony środowiska lub zabytków 
oraz – co stanowi novum - jeżeli zanieczyszczenie 
powietrza stanowi poważny i groźny problem dla 
zdrowia ludzkiego i środowiska lub jeśli obawy, że 
może ono stanowić taki problem, są uzasadnione, 
określić dla terenu województwa bądź jego części 
rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do 
stosowania albo zakazanych do stosowania. 

Wątpliwości budzi dokonanie oceny, iż 
zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny i 
groźny problem dla zdrowia ludzkiego i środowiska 
i uzasadnienie obawy, że może ono stanowić taki 
problem. Jeśli dokonanie takiej oceny 
/uzasadnienia leżałoby w gestii sejmiku 
województwa, wówczas zasadne byłoby 
opracowanie wytycznych, pozwalających na 
wykonanie oceny/uzasadnienia, w którym stwierdzi 
się, iż zanieczyszczenie powietrza stanowi 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska. 

W POŚ wprowadza się następujące zmiany: 
- po art. 96b dodaje się art. 96c w brzmieniu:  
„Art. 96c. Rada Gminy może, w drodze uchwały, 
w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania 
na środowisko lub zabytki określić dla terenu 

Najistotniejszą z proponowanych zmian jest 
proponowany art. 96c POŚ, który przyznaje radzie 
gminy kompetencje do określania, w drodze 
uchwały, programu ograniczenia emisji substancji 
do powietrza z określonych źródeł, mającego na 

Zapis stoi w sprzeczności poprzez słowo „może”, z 
zapisami POP, gdzie POP-y wskazują obowiązek 
przystąpienia do opracowania PONE. 
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Wybrane fragmenty proponowanych zmian 
przepisów prawnych 

Fragment opinii prawnej w zakresie zgodności 
przedstawionych propozycji zmian z przepisami 
wyższego szczebla oraz zgodności z praktyką 
funkcjonowania innych przepisów z zakresu 
ochrony środowiska itp. 

Uwagi 

gminy lub jej części program ograniczenia emisji 
substancji do powietrza z określonych źródeł.” 

celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na 
środowisko lub zabytki. 

Wprowadzenie możliwości udzielania dotacji z budżetu gminy po wymianie ogrzewania 

W POŚ wprowadza się następujące zmiany: 
- w art. 403 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w 
brzmieniu:  
„5a. W uchwale, o której mowa w ust. 5, w 
przypadku gdy dotyczy ona udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 
proekologicznych dotyczących ochrony powietrza 
i przewiduje możliwość uzyskania dotacji na 
zmianę systemu ogrzewania z węglowego na 
ekologiczne (w szczególności elektryczne, 
gazowe, olejowe, z miejskiego systemu 
ciepłowniczego lub pompa ciepła), rada gminy 
albo rada powiatu może umożliwić uzyskanie 
przedmiotowej dotacji także przez podmioty lub 
jednostki, które przed złożeniem stosownego 
wniosku poniosły już w danym roku budżetowym 
lub w roku poprzednim, udokumentowane 
dowodami księgowymi, koszty związane z 
wykonaniem zmiany systemu ogrzewania.” 

Projektowany art. 403 ust. 5a POŚ wprowadza 
możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji 
z budżetu gminy na zadania z zakresu ochrony 
środowiska po wykonaniu zadania, umożliwiając 
rozliczenie dotacji celowej na podstawie 
dokumentów finansowych wystawionych także 
przed złożeniem wniosku o dotację. Ratio legis 
takiej regulacji ma prowadzić do zwiększenia 
zainteresowania wymianą ogrzewania przez osoby, 
które rozpoczęły wymianę, a dopiero później 
złożyły wniosek o dotację na ten cel. 

Należy mieć na uwadze fakt, iż takie rozwiązanie 
możliwe by było przy dofinansowaniu zadań z 
budżetu gminy. Gminy pozyskują również środki 
zewnętrzne, np. z WFOŚiGW, z kolei te w swoich 
regulaminach przewidują dofinansowanie 
inwestycji rozpoczętych, ale nie zakończonych na 
dzień złożenia wniosku. Dla zadań określonych 
przez art. 403 ust. 5a POŚ możliwość finansowania 
ze środków zewnętrznych byłaby ograniczona. 
Należałoby również dokonać zmian w warunkach 
dofinansowania inwestycji przez WFOŚiGW, aby 
były one spójne z POŚ. Ponadto zwiększone 
zainteresowanie dofinansowaniem przełoży się na 
konieczność zwiększenia środków przez gminy, a 
przy braku możliwości finansowania zadań już 
wykonanych ze środków zewnętrznych, może 
znacznie obciążyć już i tak „okrojone” budżety 
gmin.  

Wskazanie odpowiedzialności w zakresie ograniczenia emisji pochodzącej z sektora komunalnego i transportu na obszarze gminy 

W POŚ wprowadza się następujące zmiany: 
- po art. 96b dodaje się art. 96c w brzmieniu: 
„Art. 96c. Rada Gminy może, w drodze uchwały, 

Projektowane zmiany mają służyć ograniczeniu 
emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora 
komunalnego i transportu. W tym celu, proponuje 

Projektowana zmiana zakłada, że możliwość jego 
ustanowienia nie będzie uzależniona od 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji 
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Wybrane fragmenty proponowanych zmian 
przepisów prawnych 

Fragment opinii prawnej w zakresie zgodności 
przedstawionych propozycji zmian z przepisami 
wyższego szczebla oraz zgodności z praktyką 
funkcjonowania innych przepisów z zakresu 
ochrony środowiska itp. 

Uwagi 

w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania 
na środowisko lub zabytki określić dla terenu 
gminy lub jej części program ograniczenia emisji 
substancji do powietrza z określonych źródeł. 

się rozszerzenie przesłanek warunkujących 
tworzenie, w formie prawa miejscowego, 
specjalnie przygotowanych programów o nowy 
element w postaci „ograniczenia emisji substancji 
do powietrza z określonych źródeł” (art. 84 ust. 1a 
POŚ.). Najistotniejszą z proponowanych zmian jest 
projektowany art. 96c POŚ, który przyznaje radzie 
gminy kompetencje do określania, w drodze 
uchwały, programu ograniczenia emisji substancji 
do powietrza z określonych źródeł, mającego na 
celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na 
środowisko lub zabytki. Program ograniczenia 
emisji substancji do powietrza z określonych 
źródeł, jest kolejnym narzędziem, mającym służyć 
ograniczeniu zanieczyszczeń – w tym przypadku 
pochodzących z sektora komunalnego i transportu. 

w powietrzu. Zaakcentowano jedynie cel jakiemu 
regulacja ta ma służyć, tj. ograniczenie 
negatywnego oddziaływania na środowisko lub na 
zabytki. Na uwadze należy mieć fakt, iż tam gdzie 
zanotowano przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów substancji w powietrzu, w Programach 
ochrony powietrza wskazano jako jedno 
z obligatoryjnych działań opracowanie i wdrożenie 
Programu ograniczenia niskiej emisji wraz z 
systemem organizacyjnym w celu jego realizacji. 

Dobrowolne wymagania jakościowe dla źródeł spalania małej mocy instalowanych w ramach realizacji PONE 

Brak propozycji Co więcej, wprowadzenie w POŚ dobrowolnych 
zobowiązań (o ostrzejszych granicznych 
wartościach emisji w odniesieniu do 
zanieczyszczeń: CO, NOx, TSP dla kotłów nowo 
instalowanych), w świetle dobrowolnego 
charakteru przystąpień do PONE, wydaje się być 
zbędne. Kwestia ta wyglądałaby zupełnie inaczej, 
gdyby samo przystąpienie do PONE było 
obowiązkowe, natomiast dobrowolny charakter 

Autorzy opracowania piszą o dobrowolnym 
charakterze przystąpienia do PONE. Sytuacja taka 
może mieć miejsce, w przypadku lokalizacji gminy 
na obszarze, na którym nie występują 
przekroczenia standardów jakości powietrza. 
Natomiast tam gdzie zostały przekroczenia 
stwierdzone, opracowanie i realizacja PONE jest 
obowiązkiem wynikającym z uchwały sejmiku 
województwa w sprawie POP. Właśnie w tym 
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Wybrane fragmenty proponowanych zmian 
przepisów prawnych 

Fragment opinii prawnej w zakresie zgodności 
przedstawionych propozycji zmian z przepisami 
wyższego szczebla oraz zgodności z praktyką 
funkcjonowania innych przepisów z zakresu 
ochrony środowiska itp. 

Uwagi 

zostałby zastrzeżony dla bardziej rygorystycznych 
wymogów dot. emisji zanieczyszczeń. 

drugim przypadku zasadne byłoby wprowadzenie w 
ustawie dobrowolnych zobowiązań (o ostrzejszych 
granicznych wartościach emisji w odniesieniu do 
zanieczyszczeń: CO, NOx, OGC, TSP dla kotłów 
nowo instalowanych). 

Doprecyzowanie obszaru kompensacji emisji 

W POŚ wprowadza się następujące zmiany: 
- art. 225 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Na obszarze, o którym mowa w art. 3 pkt 10c, 
wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza dla nowo budowanej 
instalacji lub zmienianej w sposób istotny jest 
możliwe, jeżeli zostanie zapewniona 
odpowiednia redukcja ilości wprowadzanych do 
powietrza gazów lub pyłów powodujących 
naruszenia tego poziomu, wprowadzanych z 
innych instalacji usytuowanych na tym obszarze.” 

Propozycja zmiany art. 225 ust. 1 POŚ ma 
charakter czysto techniczny, zawiera odesłanie do 
wprowadzonego uprzednio pojęcia „obszaru 
przekroczeń standardów jakości powietrza” 
proponowanego w art. 3 pkt 10e POŚ. 

Patrz uwagi do proponowanego art. 3 pkt 10c POŚ, 
zawierającego definicję obszaru przekroczeń 
poziomu substancji w powietrzu. 
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2.3 Podsumowanie 

Zarządzanie poprawą jakości powietrza podzielono na trzy podstawowe elementy: zarządzanie 

jakością powietrza, zarządzanie emisjami oraz narzędzia i instrumenty wspomagające: finansowe, 

komunikacyjne, edukacyjne i technologiczne. Zarządzanie jakością powietrza koncentruje się przede 

wszystkim na działaniach na poziomie lokalnym z uwzględnieniem lokalizacji na obszarach o złej 

jakości powietrza i odniesione jest do standardów jakości powietrza. Zarządzanie emisjami mające na 

celu redukcje emisji nie są związane z lokalizacją (w sposób pośredni tylko), dotyczy działań na 

poziomie krajowym (pułap emisji) oraz na poziomie pojedynczych zakładów (standardy emisji i BAT). 

Działania monitorujące i kontrolujące przeprowadza WIOŚ. 

Unijne przepisy prawne dotyczące jakości powietrza (dyrektywa CAFE i dyrektywa 2004/107/WE) 

zostały w całości zaimplementowane do prawa polskiego. Analiza prawna wykazuje kilka słabych 

stron systemu zarządzania jakością powietrza. Jednym z głównych problemów jest słabe umocowanie 

prawne obowiązków z zakresu poprawy jakości powietrza w samorządzie lokalnym. Program ochrony 

powietrz opracowywany jest na szczeblu wojewódzkim (zarząd województwa) i ogłaszany w formie 

uchwały przez sejmik województwa, natomiast realizacja POP spoczywa na barkach przede 

wszystkim samorządu lokalnego. Przy niezależności obu samorządów oraz ograniczeń wynikających  

z przepisów dotyczących ustanawiania prawa lokalnego, POP może jedynie wskazywać kierunki 

działań, nie jest dokumentem implementacyjnym. Powoduje to liczne bariery w zakresie realizacji 

POP. 

Generalnie na poziomie województwa system opracowywania POP oraz system monitoringu 

środowiska działa w miarę sprawnie. Poprawy wymaga zapewnienie odpowiedniego czasu na 

opracowanie POP i przeprowadzenia konsultacji. Warto też dopracować nowe, lepsze metody 

konsultacji POP (np. streszczenia POP zrozumiale dla społeczeństwa, wykorzystanie mediów 

społecznościowych i narzędzi modelowych do konsultacji) oraz skrócić sam dokument. Wydaje się, że 

wymagana aktualizacja POP (jeśli przekroczenia nadal występują) powinna zostać wydłużona do co 

najmniej 5 lat ze względu na długi czas wdrażania i uzyskania efektów działań. Co 3 lata warto na 

podstawie sprawozdań wykonać weryfikację stopnia wdrożenia działań naprawczych i w miarę 

potrzeby uzupełnić POP. Wdrożenie planów działań krótkoterminowych opracowywanych najczęściej 

w ramach POP wymaga odpowiedniego przygotowania, co może opóźniać stosowanie niektórych 

działań. 

Zarządzanie jakością powietrza jest utrudnione na wszystkich szczeblach poprzez brak informacji lub 

przez brak wymiany informacji pomiędzy różnymi jednostkami (w tym baz danych emisyjnych, baz 

danych dot. pozwoleń).  

Spośród stosowanych narzędzi do poprawy jakości powietrza za najważniejsze można uznać: 

programy ograniczania niskiej emisji, plany zagospodarowania przestrzennego, uchwała w sprawie 

określenia rodzajów lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania, kontrolę spalania odpadów w 

piecach domowych, kontrolę budowy, działania w zakresie transportu. Zidentyfikowano brak 

możliwości prawnej kontroli jakości paliw stałych, a w przypadku strefy ograniczonej emisji 

komunikacyjnej możliwość wystąpienia barier prawnych. Problemy sprawia egzekucja wymagań 
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(zwłaszcza w zakresie ograniczeń stosowania paliw) wynikających z planów zagospodarowania 

przestrzennego i uchwał czy kontrola spalania odpadów wynikające z niepełnych przepisów 

wykonawczych i wysokich kosztów egzekucji.  

W zakresie zarządzania emisjami wskazuje się na potrzebę wzmocnienia wojewódzkich 

inspektoratów ochrony środowiska wynikającą z zacieśnienia kontroli zwłaszcza w przypadku małych 

zakładów. Zidentyfikowano także luki w przypadku postępowania kompensacyjnego przy wydawaniu 

pozwoleń.  

System monitoringu jakości powietrza wraz z oceną jakości powietrza działa sprawnie, ale warto 

rozwijać system o wdrażanie narzędzi modelowych na cele oceny, co jest sukcesywnie realizowane.  

Zmiany prawne proponowane w Ekspertyzie Grupy roboczej ds. energetyki i ochrony powietrza 

obejmują luki przepisów prawnych związanych z obecnym całym systemem zarządzania jakością 

powietrza. Wskazano kilka uściśleń lub zmian, które warto wprowadzić w ramach proponowanych w 

Ekspertyzie zmian prawnych. 

3 Wskazanie barier prawnych w osiągnięciu celów określonych  

w dyrektywie CAFE ze szczególnym uwzględnieniem standardów 

jakości powietrza dla pyłu PM2,5 

Rozdział ma na celu wskazanie i opisanie problemów o charakterze prawnym występujących przy 

realizacji programów i projektów w zakresie poprawy jakości powietrza.    

Przy pracach związanych z poprawą jakości powietrza, niezależnie czy są to prace programowe czy 

realizacyjne, pojawia się szereg różnego rodzaju barier. Bariery te wynikają z szeregu zmian m.in. 

prawno-gospodarczych zachodzących w Polsce, które pośrednio wpływają na interesariuszy 

związanych z jakością powietrza. W celu identyfikacji barier pojawiających się przy pracach 

związanych z jakością powietrza bardzo ważna jest diagnoza stanu istniejącego. Analizując uchwalone 

programy ochrony powietrza okazuje się, iż główną przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych 

i docelowych substancji w powietrzu (pyl PM10 i PM2,5, B(a)P)  jest „niska emisja”, czyli emisja 

pochodząca ze spalania paliw w piecach, kotłach domowych. Należy podkreślić, że zarówno stan 

techniczny większości urządzeń, w których odbywa się spalanie paliw w celach grzewczych, jak 

również jakość tych paliw są wysoce niezadowalające. Często dochodzą do tego również praktyki 

spalania w kotłach odpadów z gospodarstw domowych. Czynniki te w połączeniu z niekorzystnymi 

warunkami rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, jakie występują szczególnie w okresie 

grzewczym, tj. inwersje temperatur, małe prędkości wiatrów, a także w przypadku niektórych stref – 

niekorzystne warunki topograficzne tj. usytuowanie w kotlinach czy dolinach rzek, decydują o 

występowaniu przekroczeń poziomów normatywnych. Istnieje wiele barier powodujących 

pogorszenie lub brak poprawy jakości powietrza zarówno pod kątem „niskiej emisji” jak i innych 

czynników powodujących złą jakość powietrza (transport, uciążliwe małe zakłady produkcyjne itp.).  
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3.1 Bariery dotyczące działań w zakresie niskiej emisji 

Próbując zidentyfikować bariery, należy przyjrzeć się całemu systemowi ogrzewania komunalnego.  

Analizując system w ramach opracowywania POP dla województwa śląskiego i małopolskiego,  

w których poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem jest najwyższy w Polsce, sformułowano 

następujące tezy dotyczące wykorzystania węgla: 

1. Odbiorcy indywidualni wybierają najtańszy sposób ogrzewania – czynnik ekonomiczny, 

zwłaszcza dla kosztów eksploatacyjnych jest najważniejszą barierą w likwidacji niskiej emisji, 

a węgiel jest najtańszy. Poniżej wyliczone w POP przykładowe porównanie kosztów: 

 

 Rysunek 7. Średni koszt uzyskania energii cieplnej (źródło: Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-
mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały 
ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, Katowice 2011) 

W celu likwidacji tej bariery należy zastosować równolegle kilka rozwiązań, które sformułowano  w 

trzech różnych wariantach. Przykładowo poniżej opisano 3 warianty: 

Wariant 1  

Wariant krakowski: uchwalenie przez Sejmik Województwa rodzajów lub jakości paliw 

dopuszczonych do stosowania (niedopuszczone paliwa stałe), a także sposobu realizacji i kontroli 

tego obowiązku poparte akcją edukacyjną w PONE oraz akcją dofinansowania dla najuboższych 

rodzin różnicy w kosztach eksploatacyjnych organizowanych przez Urząd Miasta. Wariant 

krótkoterminowy - 5 lat 

Wariant 2 

Wariant śląski: wdrożenie systemu norm emisyjnych dla spalania w kotłach indywidualnych  

(w ramach dyrektywy Eco-Design), wdrożenie systemu egzekucji tych norm (temat trudny od strony 
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organizacyjnej i technologicznej, ale możliwy do realizacji). Dodatkowo warto też wprowadzić zakaz 

sprzedaży węgla złej jakości dla odbiorców indywidualnych (temat trudny, wymaga zmian prawa i 

stworzenia systemu kontroli składów opału). Wariant średniookresowy  5-10 lat 

Wariant 3 

Wariant krajowy: polityka cenowa państwa uwzględniająca koszty środowiskowe i zdrowotne 

stosowania paliw – uwzględnienie kosztów zewnętrznych w cenach paliw (być może również 

zróżnicowanie kosztów środowiskowych uwzględniając rodzaj odbiorcy – np. inny koszt 

środowiskowy będzie podczas spalania węgla w elektrowni, a inny podczas spalania w kotłach 

domowych). Wariant długoterminowy – ok. 10 lat. Wariant musi uwzględniać ochronę najuboższej 

grupy ludności 

1. Spalanie w kotłach domowych węgla złej jakości. Węgiel taki (w tym muły i miały) trafiają do 

odbiorców indywidualnych, podczas gdy duże źródła spalania (elektrownie, ciepłownie, 

elektrociepłownie) kupują droższy węgiel o lepszej jakości. Przyczyna leży również po stronie 

kalkulacji ekonomicznej (droższa jest eksploatacja systemu oczyszczania spalin przy spalaniu 

węgla o złej jakości niż różnica w cenie przy zakupie droższego węgla) 

2. Problem zapewnienia prawidłowego sposobu zagospodarowania węgla odpadowego w 

postaci mułów i miałów w kopalniach.  

Jednym z rozwiązań jest zapewnienie kopalniom zbytu węgla złej jakości i odpadowego (muły, miały) 

poprzez: 

 sprzedaż instalacjom, w których taki węgiel mógłby być spalany z minimalnym wpływem na 

jakość powietrza (elektrownie i elektrociepłownie). Wskazane byłoby zawarcie 

długoterminowych umów korzystnych dla obu stron. Instalacje miałyby zapewnione dostawy 

taniego paliwa choć przy jednoczesnych zwiększonych nakładach na dotrzymywanie 

standardów emisyjnych; 

 przeróbkę węgla i odpadów węglowych na paliwo spełniające kryteria2 (wg doniesień 

prasowych AGH we współpracy z kopalniami opracowało taką metodę).   

3.2 Bariery w zakresie systemowych rozwiązań 

Na podstawie analizy zawartej w rozdziale 3 sformułowano najważniejsze luki w zakresie rozwiązań 

systemowych na różnym szczeblu zarządzania: 

1. Na szczeblu centralnym i lokalnym: brak wyraźnie określonej odpowiedzialności, zakresu 

obowiązków i uprawnień, w tym zapewnionych funduszy, w zakresie zarządzania jakością 

powietrza. Na szczeblu centralnym zadania są określone, nie idzie natomiast za tym jasno 

określony cel i zapewnienie środków na jego realizację. 

 

                                                           

2 Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy 

substancji w powietrzu, Katowice, 2010 
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2. Na szczeblu regionalnym: 

 W zakresie emisji przemysłowej: brak możliwości wdrożenia rozwiązań systemowych 

(np. obniżenie emisji dla wszystkich emitorów przemysłowych na obszarze przekroczeń) 

 W zakresie emisji niskiej (komunalnej) – brak podstaw prawnych do zarządzania 

ciepłownictwem i energetyką w skali województwa  

 W zakresie emisji komunikacyjnej – brak możliwości wpływania na rozwiązania 

komunikacyjne na obszarach miast, aglomeracji i na poziomie metropolii (głównie chodzi 

o duże skupiska miast – np. aglomeracja górnośląska, gdzie układ komunikacyjny należy 

projektować w skali większej niż jedno miasto) 

 

3. Na szczeblu lokalnym: 

 Brak wyraźnie określonej odpowiedzialności za zapewnienie odpowiedniej jakości 

powietrza mieszkańcom, wraz z zapewnieniem finansowania oraz narzędzi prawnych np. 

obowiązku opracowania planu implementacyjnego POP (przykładowo jako osobny 

dokument Miejski (Gminny) program ochrony powietrza (M(G)POP) lub w ramach 

Programu ochrony środowiska) 

 W zakresie emisji przemysłowej - brak wpływu na wielkość emisji z zakładów  

(z wyjątkiem miast na prawach powiatu) 

 W zakresie niskiej emisji:  

o Bariery w zakresie możliwości egzekucji zakazów lub ograniczeń w stosowaniu 

paliw stałych 

o Bariery w zakresie możliwości dofinansowania do kosztów eksploatacyjnych przy 

wymianie systemu ogrzewania na niskoemisyjny 

o Brak możliwości kontroli jakości paliw w składach opałów 

 W zakresie emisji komunikacyjnej: 

o Brak wystarczającego wpływu na decyzje związane z obwodnicami zewnętrznymi  

o Bariery w zakresie możliwości wprowadzenia strefy ograniczonej emisji 

komunikacyjnej. 

3.3 Szczegółowe bariery wynikające z analiz POP 

W poniższej tabeli zestawiono najczęściej pojawiające się bariery wymieniane w programach ochrony 

powietrza związane z poprawą jakości powietrza oraz propozycje sposobów ich pokonania. 
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Tabela 2. Rodzaje barier związanych z działaniami, których celem jest poprawa jakości powietrza (źródło: opracowanie własne ATMOTERM S.A.). 

Rodzaj 
bariery 

Bariera Propozycja pokonania bariery 

Prawna 

Niestabilność polityki paliwowej państwa. Wprowadzenie zmian legislacyjnych stabilizujących politykę paliwową państwa 
zwłaszcza pod kątem ciągłego wzrostu cen paliw ekologicznych.  

Brak wymagań jakościowych dla paliw stałych. Wprowadzenie minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych* 

Brak wypracowanej procedury dofinansowania 
dla osób fizycznych . 

Wprowadzenie możliwości udzielania dotacji z budżetu gminy po wymianie 
ogrzewania* 
Wprowadzenie możliwości traktowania środków finansowych w budżetach gmin 
przeznaczonych na ochronę środowiska jako niewygasających* 

Brak ujednolicenia przepisów dofinansowania 
z programu Kawka w poszczególnych WFOŚiGW 
w Polsce. 

Ujednolicenie przepisów dotyczących dofinansowania z programu Kawka. 

Mała skuteczność narzędzi prawnych w zakresie 
możliwości ograniczania „niskiej emisji”, w tym 
brak instrumentów umożliwiających nakładanie 
obowiązków na osoby fizyczne (np. wymiany 
kotła) i ich egzekwowania. 

Obowiązek zmiany pozwolenia na budowę przed zmianą rodzaju ogrzewania obiektu 
Obowiązek podłączania budynków do sieci ciepłowniczej* 
Prowadzenie inwentaryzacji źródeł spalania przy opracowywaniu założeń do planów 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe* 
Doprecyzowanie możliwości określenia dopuszczalnych rodzajów i jakości paliw zgodnie 
z art. 96 POŚ* 
Wskazanie odpowiedzialności w zakresie ograniczenia emisji pochodzącej z sektora 
komunalnego i transportu na obszarze gminy* 
Wprowadzenie minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych* 
Zobowiązanie do ograniczenia pylenia z placów budowy oraz ze składów opału* 
Umożliwienie wdrożenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej* 
Umożliwienie udzielania zezwoleń na przejazdy tylko dla pojazdów nienormatywnych 
spełniających kryterium norm emisji* 
Umożliwienie zwiększenia stawek opłat za parkowanie* 
Umożliwienie wprowadzenia opłat za wjazd do wyznaczonego obszaru miasta* 

Brak wpływu lokalnych samorządów na lokalne 
źródła energii odnawialnej (geotermalnej). 

Poparcie państwa dla zachowań proekologicznych poprzez odpowiednią politykę 
fiskalną (np. możliwość odliczeń podatkowych). 
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Rodzaj 
bariery 

Bariera Propozycja pokonania bariery 

Obowiązek przygotowania i uchwalania planów energetycznych na szczeblu 
województwa* 
Wprowadzenie środków nadzoru terminowego przygotowania przez gminy założeń do 
planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe* 
Obowiązek uzgadniania przez zarząd województwa projektów założeń do gminnych 
planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe pod względem 
zgodności z programem ochrony powietrza* 
Uzależnienie wysokości akcyzy na paliwa od jakości paliwa i rodzaju odbiorcy* 

Brak uregulowań prawnych w zakresie 
wytwarzania energii ze spalania paliw w 
indywidualnych źródłach spalania. Przepisy 
istniejące dotyczą jedynie monitorowania emisji 
spalin w źródłach podlegających standardom 
emisyjnym, ale wymagających pozwolenia na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 
albo pozwolenia zintegrowanego   

Standardy emisji dla kotłów o mocy poniżej 1 MW* 
Wymagania techniczne w zakresie wielkości emisji zanieczyszczeń dla nowych źródeł 
spalania małej  mocy w gospodarstwach domowych* 
Dobrowolne wymagania jakościowe dla źródeł spalania małej mocy instalowanych w 
ramach realizacji PONE* 

Braki w uregulowaniach prawnych dotyczących 
służb kominiarskich w sektorze komunalno–
mieszkaniowym, szczególnie jeśli chodzi o 
instalacje opalane paliwem stałym.  

Wymagania techniczne w zakresie wielkości emisji zanieczyszczeń dla nowych źródeł 
spalania małej  mocy w gospodarstwach domowych* 
Dobrowolne wymagania jakościowe dla źródeł spalania małej mocy instalowanych w 
ramach realizacji PONE* 

Brak uregulowań w zakresie wymagań dla jakości 
paliw stałych stosowanych zarówno w sektorze 
indywidualnego ogrzewnictwa, ale również w 
sektorze usług, handlu czy przemysłu.  

Wprowadzenie minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych* 
Uzależnienie wysokości akcyzy na paliwa od jakości paliwa i rodzaju* 
Doprecyzowanie możliwości określenia dopuszczalnych rodzajów i jakości paliw zgodnie 
z art. 96 POŚ* 

Brak szczegółowych przepisów dotyczących 
ograniczeń w stosowaniu paliw na określonym 
obszarze.  

Obowiązek sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
obszarów przekroczeń standardów jakości powietrza* 
Obowiązek wskazywania w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i 
decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczalnego sposobu 
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Rodzaj 
bariery 

Bariera Propozycja pokonania bariery 

ogrzewania budynków* 
Obowiązek uwzględnienia w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i decyzjach o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zapisów programów ochrony 
powietrza i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe* 
Doprecyzowanie możliwości określenia dopuszczalnych rodzajów i jakości paliw zgodnie 
z art. 96 POŚ* 

Brak zapisów dotyczących ponownego 
dofinansowania zakupu urządzeń grzewczych 
użytkownikom, którzy wykorzystali dotację na 
zakup urządzenia, a okres użytkowania tego 
urządzenia się skończył i wymagany jest ponowny 
zakup. 

Wprowadzenie zapisów umożliwiających ponowne dofinansowanie na wymianę 
urządzeń grzewczych dla użytkowników, którzy wykorzystali dotację na zakup 
urządzenia, a okres użytkowania tego urządzenia się skończył i wymagany jest ponowny 
zakup. 

Brak zapisów dotyczących otrzymania 
dofinansowania po wykonaniu inwestycji (np. 
wymianie kotła, podłączenia do sieci 
ciepłowniczej). 

Wprowadzenie możliwości udzielania dotacji z budżetu gminy po wymianie 
ogrzewania* 
 

Brak uregulowań w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego wskazujących na większe 
priorytety ochrony powietrza zwłaszcza działań i 
kierunków proponowanych w POP, dotyczących 
m.in. dopuszczalnego sposobu ogrzewania 
budynków powstających i istniejących. 

Obowiązek sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
obszarów przekroczeń standardów jakości powietrza* 
Obowiązek wskazywania w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i 
decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczalnego sposobu 
ogrzewania budynków* 
Obowiązek uwzględnienia w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i decyzjach o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zapisów programów ochrony 
powietrza i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe* 
Zamieszczanie informacji o sposobie ogrzewania obiektu w projekcie budowlanym oraz 
w zawiadomieniu o zakończeniu budowy* 
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Rodzaj 
bariery 

Bariera Propozycja pokonania bariery 

Obowiązek zmiany pozwolenia na budowę przed zmianą rodzaju ogrzewania obiektu* 

Brak informacji i obowiązku podłączania 
nowopowstających budynków do sieci 
ciepłowniczej oraz obowiązku podłączania do 
sieci ciepłowniczej budynków już istniejących. 

Obowiązek podłączania budynków do sieci ciepłowniczej* 
 

Brak przepisów umożliwiających wprowadzenie 
stref ograniczenia emisji komunikacyjnej. 

Umożliwienie wdrożenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej* 

Brak przepisów umożliwiających udzielania 
zezwoleń na przejazdy tylko dla pojazdów 
nienormatywnych spełniających kryterium norm 
emisji. 

Umożliwienie udzielania zezwoleń na przejazdy tylko dla pojazdów nienormatywnych 
spełniających kryterium norm emisji* 

Brak przepisów umożliwiających ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu. 

Zobowiązanie do ograniczenia pylenia przy wyjeżdżaniu z placów budowy oraz ze 
składów opału* 
Umożliwienie wdrożenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej* 
Umożliwienie udzielania zezwoleń na przejazdy tylko dla pojazdów nienormatywnych 
spełniających kryterium norm emisji* 
Umożliwienie zwiększenia stawek opłat za parkowanie* 
Umożliwienie wprowadzenia opłat za wjazd do wyznaczonego obszaru miasta* 

Zniesienie uprawnień kominiarzy (istniejące w 
Polsce regulacje prawne czy to te zawarte w 
Prawie budowlanym i wydanych do niego 
przepisach wykonawczych, czy też w ustawie o 
ochronie przeciwpożarowej budynków są nie 
tylko że nieprecyzyjne, ale często wręcz niejasne, 
nieczytelne). 

Wprowadzenie prawnego zapisu uznającego zawód kominiarza jako zawód zaufania 
publicznego, który winien być wpisany na listę zawodów regulowanych z odpowiednimi 
prawami, ale także i obowiązkami. 

Ekonomiczno-
finansowa 

Wysokie ceny paliw. Stabilizacja cen paliw. 

Brak środków finansowych na realizację POP. Większy wachlarz możliwości pozyskania środków na realizację POP. 
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Rodzaj 
bariery 

Bariera Propozycja pokonania bariery 

Niekorzystna struktura cen paliw i małe dochody 
społeczeństwa, co skutkuje spalaniem odpadów 
w piecach. 

Uzależnienie wysokości akcyzy na paliwa od jakości paliwa i rodzaju odbiorcy* 
 

Ubóstwo społeczeństwa, które powoduje 
konieczność wykorzystywania najbardziej 
ekonomicznych rodzajów paliw. 

Pomoc ubogim mieszkańcom w finansowaniu ogrzewania mieszkań - dotacje dla 
ubogich. 

Systemowo-
poglądowa 

Brak systemowego, globalnego podejścia do 
działań w ochronie środowiska (mieszkańcy 
segregują odpady, a ich odbiór jest bardzo drogi 
lub brakuje firm odbierających te odpady). 

Nadanie wyższego priorytetu zagadnieniom ochrony powietrza w działalności funduszy 
ochrony środowiska i programów finansujących działania w zakresie ochrony 
środowiska. 

Niska świadomość społeczeństwa w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza i skutków 
zdrowotnych z tym związanych. 

Podniesienie rangi zagadnień ochrony powietrza w polityce państwa, z uwzględnieniem 
wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie społeczeństwa (skracanie średniej 
długości życia, wzrost kosztów leczenia, straty gospodarki narodowej z tytułu absencji 
chorobowej). 

Znikomy udział źródeł odnawialnych w 
pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło. 

Zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło. 

Realizacyjna Niski priorytet ochrony powietrza w hierarchii 
ważności celów realizowanych przez państwo. 

Ustanowienie ochrony powietrza jako wysokiego priorytetu w hierarchii ważności celów 
realizowanych przez państwo. Opracowanie Krajowego Programu Ochrony Powietrza 
może stanowić wsparcie.  

Brak kooperacji pomiędzy jednostkami 
wdrażającymi programy ochrony powietrza, co 
przyczynia się do zmniejszenia efektywności 
prowadzonych działań. 

Wprowadzenie współpracy między jednostkami wdrażającymi programy ochrony 
powietrza. 

Skomplikowane procedury kompensacji emisji 
przemysłowej, które powodują wiele niejasności 
i nie są w rezultacie stosowane w takim zakresie, 
jak powinny być i przynosić skutek zwłaszcza na 
obszarach występowania przekroczeń stężeń 

Wprowadzenie obowiązku rozstrzygnięcia o potrzebie kompensacji emisji na etapie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach* 
Możliwość przeprowadzenia kompensacji emisji poprzez ograniczenie niskiej emisji* 
 



Ocena skuteczności realizacji celów Strategii Tematycznej UE dotyczącej zanieczyszczenia powietrza oraz wynikającej z niej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 
maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) ze szczególnym uwzględnieniem standardów ja kości powietrza w zakresie pyłu drobnego PM2,5  

 

 47 

 
 
 

Rodzaj 
bariery 

Bariera Propozycja pokonania bariery 

dopuszczalnych substancji zanieczyszczających 
wykazanych w POP. 

Brak odniesienia do kompensacji emisji niskiej, 
która byłaby pomocna w przypadku budowania 
sieci ciepłowniczych i podłączania nowych 
odbiorców indywidualnych. Wskazanie 
możliwości kompensacji źródeł należących do 
niskiej emisji wspomogłoby proces eliminacji 
rozproszonych źródeł emisji. 

Wprowadzenie obowiązku rozstrzygnięcia o potrzebie kompensacji emisji na etapie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach* 
Możliwość przeprowadzenia kompensacji emisji poprzez ograniczenie niskiej emisji* 
 

Problem obszaru stref, w których powinno się 
przeprowadzić proces kompensacji zwłaszcza 
w kontekście projektowanych zmian w układzie 
i podziale stref jakości powietrza.  

Wprowadzenie obowiązku rozstrzygnięcia o potrzebie kompensacji emisji na etapie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach* 
Możliwość przeprowadzenia kompensacji emisji poprzez ograniczenie niskiej emisji* 

Brak integracji baz danych zawierających 
informacje o źródłach emisji, o wielkości emisji 
na różnych szczeblach decyzyjnych począwszy od 
bazy KOBiZE, baz ekoinfonetu oraz baz 
związanych z opłatami za korzystanie ze 
środowiska. Dodatkowo tworzone są bazy danych 
przy okazji różnych projektów, w tym programów 
ochrony powietrza, czy projektów badawczych, 
które nie są wykorzystywane i nie są 
integrowane. Brak jest jednej bazy danych 
krajowych, z których można byłoby korzystać przy 
okazji realizacji wszystkich projektów, dla których 
wymagane są informacje o wielkości emisji, 
źródłach emisji oraz parametrach wprowadzania 
emisji do powietrza.  

W kontekście tej bariery należałoby wprowadzić jednolity system zbierania danych i ich 
wykorzystania na potrzeby różnych projektów i programów w skali kraju. Zarządzanie 
bazą danych pozwalać musi na dostęp do informacji w każdym momencie. 
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Rodzaj 
bariery 

Bariera Propozycja pokonania bariery 

Problemy własnościowe w starych budynkach, 
które utrudniają podjęcie decyzji o inwestycji. 

Obowiązek sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
obszarów przekroczeń standardów jakości powietrza* 
Obowiązek wskazywania w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i 
decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczalnego sposobu 
ogrzewania budynków* 
Obowiązek uwzględnienia w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i decyzjach o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zapisów programów ochrony 
powietrza i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe* 
Zamieszczanie informacji o sposobie ogrzewania obiektu w projekcie budowlanym oraz 
w zawiadomieniu o zakończeniu budowy* 
Obowiązek zmiany pozwolenia na budowę przed zmianą rodzaju ogrzewania obiektu* 

Środowiskowa Powszechność występowania węgla jako 
głównego surowca energetyczno-cieplnego 
zwłaszcza na obszarze południowej Polski, gdzie 
dostęp do największych w Polsce złóż 
znajdujących się na Górnym Śląsku daje szerokie 
możliwości wyboru spośród różnych rodzajów 
węgla. 

Standardy emisji dla kotłów o mocy poniżej 1 MW* 
Wymagania techniczne w zakresie wielkości emisji zanieczyszczeń dla nowych źródeł 
spalania małej mocy w gospodarstwach domowych* 
Dobrowolne wymagania jakościowe dla źródeł spalania małej mocy instalowanych w 
ramach realizacji PONE* 
Wprowadzenie minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych* 
Uzależnienie wysokości akcyzy na paliwa od jakości paliwa i rodzaju odbiorcy* 
Doprecyzowanie możliwości określenia dopuszczalnych rodzajów i jakości paliw zgodnie 
z art. 96 POŚ* 

Duża dostępność węgla pochodzącego ze źródeł 
zagranicznych – import węgla rosyjskiego i 
czeskiego. 

Wprowadzenie ograniczeń w imporcie węgla z zagranicy, sprawdzanie jakości węgla 
sprowadzanego 

Ciągły postęp technologiczny energetycznego 
wykorzystania węgla oraz dostępność różnego 
rodzaju technologii przeznaczonych do 
indywidualnych systemów grzewczych, w tym 

Standardy emisji dla kotłów o mocy poniżej 1 MW* 
Wymagania techniczne w zakresie wielkości emisji zanieczyszczeń dla nowych źródeł 
spalania małej mocy w gospodarstwach domowych* 
Dobrowolne wymagania jakościowe dla źródeł spalania małej mocy instalowanych w 
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Rodzaj 
bariery 

Bariera Propozycja pokonania bariery 

czystych technik spalania spełniających 
wymagania technologii BAT. 

ramach realizacji PONE* 
Wprowadzenie minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych* 
Uzależnienie wysokości akcyzy na paliwa od jakości paliwa i rodzaju odbiorcy* 
Doprecyzowanie możliwości określenia dopuszczalnych rodzajów i jakości paliw zgodnie 
z art. 96 POŚ* 

*działania uwzględnione w Ekspertyzie przygotowanej w ramach współpracy Grupy Roboczej ds. energetyki i ochrony powietrza prowadzonej przez GDOŚ.   
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3.4 Podsumowanie 

Analiza POP wskazuje, że główną przyczyną złej jakości powietrza jest „niska emisja”. Najważniejszą 

barierą w zakresie ograniczania niskiej emisji poprzez stosowanie paliw i metod niskoemisyjnych jest 

koszt eksploatacyjny ogrzewania. Z porównania cen jednostkowych wynika, że najtańsze są paliwa 

stałe, drewno oraz sieć cieplna (w zależności od regionu). Dodatkowo stosując kotły na paliwa stałe 

istnieje możliwość spalania odpadów, co dalej obniża koszty eksploatacyjne i może zniechęcać do 

podłączania do sieci. Dodatkową barierą jest skierowanie strumienia węgla o złej jakości do 

odbiorców indywidualnych, podczas gdy duże instalacje w procesie spalania na cele energetyczne 

preferują kupno droższego, o lepszej jakości i tym samym generującego mniejsze koszty oczyszczania 

spalin węgla. Pozbywanie się przez kopalnie węgla odpadowego w postaci mułów i miałów poprzez 

sprzedaż odbiorcom indywidualnym, wzmacnia wyżej wymienione bariery.   

Istnieje kilka sposobów na minimalizacje ww. barier. W tzw.: „wariancie krakowskim” rozwiązaniem 

jest uchwalenie ograniczenia stosowania paliw stałych, przy jednoczesnym dofinansowaniu kosztów 

inwestycyjnych i eksploatacyjnych wynikających z wymiany systemu ogrzewania. „Wariant śląski” 

koncentruje się na zmniejszeniu emisji ze spalania węgla poprzez zastosowanie norm emisyjnych dla 

małych kotłów, systemu egzekucji przepisu oraz zakazu sprzedaży węgla złej jakości odbiorcom 

indywidualnym. Dodatkowo proponuje się stosowanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych 

wspomagających takich jak: certyfikacja węgla i kotłów, scentralizowana zdalna kontrola eksploatacji 

kotła, przeróbka miałów i mułów w paliwo o lepszej jakości. Rozwiązaniem długoterminowym w skali 

kraju jest prowadzenie odpowiedniej polityki cenowej paliw poprzez uwzględnienie w cenach paliw 

kosztów zewnętrznych z jednoczesną ochroną najuboższej grupy ludności.  

Z kolei analiza rozwiązań systemowych wskazuje na luki na poziomie centralnym i lokalnym  

w zakresie zarządzania jakością powietrza. Na poziomie centralnym należy wzmocnić priorytet 

poprawy jakości powietrza poprzez przyjęcie celu na szczeblu rządowym. Na poziomie lokalnym 

brakuje wyraźnie określonej odpowiedzialności za zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza 

mieszkańcom, wraz z zapewnieniem finansowania oraz narzędzi prawnych do realizacji tego 

obowiązku. Jako jedno z rozwiązań proponuje się nałożenie obowiązku opracowania planu 

implementacyjnego POP jako osobnego dokumentu (np. MPOP) lub w ramach Programu ochrony 

środowiska. 

Analiza barier wymienianych w poszczególnych POP pozwoliła na sformułowanie listy 

najważniejszych szczegółowych luk w zakresie prawa. Zmiany prawa proponowane w ekspertyzie 

przygotowanej w ramach współpracy Grupy Roboczej ds. energetyki i ochrony powietrza 

prowadzonej przez GDOŚ w dużej mierze obejmują likwidacje bądź zmniejszenie większości 

wymienionych barier. 

Podsumowując, konieczne są systemowe i długoterminowe działania zmierzające do zmiany 

zachowań i poglądów mieszkańców miast i gmin dotyczących sposobów ogrzewania – zwłaszcza 

podejścia dotyczącego spalania węgla. Potrzebne jest też ogromne zaangażowanie i wsparcie ze 

strony Państwa, przede wszystkim w kwestiach decyzji finansowych, ale również politycznych i 
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prawnych, ułatwiających społeczeństwu podejmowanie wyborów zgodnych z przyjętymi celami i 

założeniami zmierzającymi do poprawy jakości powietrza. Należy wypracować oraz kontynuować już 

istniejące pojedyncze instrumenty finansowe jak np. KAWKA, tak aby liczba podmiotów, które będą 

mogły z nich skorzystać na zasadzie dopłaty-refinansowania była adekwatna do skali zjawiska. 

4 Przedstawienie efektów podjętych działań naprawczych, 

określonych w programach ochrony powietrza ze szczególnym 

uwzględnieniem pyłu drobnego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu 

Celem przedmiotowej analizy jest oszacowanie efektów dotychczas realizowanych POP w zakresie 

pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Do tego celu wykorzystane zostały dane 

zebrane z obowiązujących POP, oraz informacje zawarte w przekazywanych sprawozdaniach z 

realizacji działań naprawczych w ramach POP. Analizie poddano wszystkie dostępne i aktualne POP 

oraz sprawozdania z realizacji POP. Utworzono w Excelu bazę danych o POP (załącznik nr 3) i 

działaniach realizowanych przez samorządy (załącznik nr 4). W przypadku sprawozdań niezbędne 

okazało się wypracowanie wskaźników redukcji emisji dla wymienianych w sprawozdaniach typów 

działań w celu przeliczenia wymienionych działań na wartości bezwzględne.   

4.1 Podsumowanie wyników analizy efektów podjętych działań 

naprawczych 

Jednym z głównych parametrów określanych w POP w celu poprawy jakości powietrza jest konieczna 

do uzyskania wielkość redukcji emisji danej substancji. W przypadku pyłu zawieszonego PM10 

wielkość ta wynosi średnio ok. 11 % tzw. emisji bazowej, w przypadku pyłu zawieszonego PM2,5 ok. 

12,7 % emisji bazowej, w przypadku benzo(a)pirenu ok. 22,3 %. Zaznaczyć należy, iż w opracowanych 

POP wyznaczony rok bazowy, nie jest identyczny dla wszystkich stref. W poniższej tabeli 

przedstawiono konieczny do uzyskania efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji pyłu PM10, PM2,5 

oraz benzo(a)pirenu określony w obowiązujących programach ochrony powietrza. 

Tabela 3. Zestawienie wielkości niezbędnej  redukcji emisji pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, określonych 
w ramach Programów ochrony powietrza (źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał o przyjęciu POP) 

Substancja Wymagana redukcja emisji określonych w ramach Programów 
ochrony powietrza ze źródeł [Mg]/ Udziały % wielkości redukcji dla 

poszczególnych rodzajów źródeł 
Sumaryczna 

redukcja[Mg] 

powierzchniowych liniowych punktowych 
innych 

(pozostałych) 

Pył PM10 21 003,8 5 153,9 2 959,4 50,9 29 167,9 

 72,0% 17,7% 10,1% 0,2% 100% 

Pył PM2,5 7194,6 647,4 1017,5 28,3 8 887,80 

 81,0% 7,3% 11,4% 0,3% 100% 

Benzo(a)piren 7,85 0,15 1,38 0 9,36 

 91,2% 2,3% 16,1% 0% 100% 
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Na podstawie powyższej tabeli, można stwierdzić, iż największe redukcje (powyżej 70% emisji 

całkowitej ze wszystkich źródeł) niezbędne do uzyskania poprawy jakości powietrza dotyczą źródeł 

powierzchniowych. 

 Na poniższym rysunku przedstawiono w podziale na województwa porównanie wymaganej wielkości 

redukcji emisji PM10 ze źródeł powierzchniowych wynikającej z POP oraz uzyskanej w wyniku 

powadzonych działań naprawczych, oszacowanej na podstawie sprawozdań. 

 

Rysunek 8. Porównanie wielkości wymaganej redukcji emisji PM10 ze źródeł powierzchniowych wynikającej  
z POP oraz uzyskanej w wyniku powadzonych działań naprawczych (źródło: opracowanie własne na podstawie 
uchwał o przyjęciu POP i sprawozdań z POP) 

Największe redukcje emisji PM10 wyznaczono w strefach województwa: małopolskiego, śląskiego, 

mazowieckiego. Na podstawie wyżej przedstawionego rysunku można stwierdzić, iż w strefach dla 

których określono największe redukcje, skala dotychczas wykonanych działań jest mała. 

Na podstawie sprawozdań z POP oszacowano redukcję emisji PM10 w poszczególnych strefach. 

W skali całego kraju wyniki przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 4. Zestawienie wielkości redukcji emisji pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, określonych w ramach 
Programów ochrony powietrza i działań naprawczych (źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał  
o przyjęciu POP i sprawozdań z POP) 

Substancja Redukcja emisji określona w oparciu o sprawozdania z podjętych 
działań naprawczych ze źródeł Mg] Sumaryczna 

redukcja[Mg] 
powierzchniowych liniowych punktowych 

innych 
(pozostałych) 

Pył PM10  
Wymagana 

redukcja z POP 21 003,8 5 153,9 2 959,4 50,9 

 
 

29 167,9 
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Substancja Redukcja emisji określona w oparciu o sprawozdania z podjętych 
działań naprawczych ze źródeł Mg] Sumaryczna 

redukcja[Mg] 
powierzchniowych liniowych punktowych 

innych 
(pozostałych) 

Zrealizowana 
redukcja w 

wyniku działań 
1 138,65 562,2 bd.* bd. 

 
- 

Stopień redukcji 5,4% 10,9% - - - 

Pył PM2,5 
 Wymagana 
redukcja z POP 7 194,6 647,4 1 017,5 28,3 

 
 

8 887,80 

Zrealizowana 
redukcja w 

wyniku działań 
492,3 251,9 bd. bd. 

 
- 

Stopień redukcji 6,8% 38,9% - - - 

Benzo(a)piren 
    Wymagana 

redukcja z POP 7,85 0,15 1,38 0 

 
 

9,36 

Zrealizowana 
redukcja w 

wyniku działań 
2,38 0,08 bd. bd. 

  
 - 

Stopień redukcji 30,3 % 53,3 % - - - 

*bd. oznacza brak danych w sprawozdaniach 

Analizowane sprawozdania dotyczyły realizacji działań przez różny okres czasu – obejmowały 

najczęściej 2 lub 3 lata realizacji działań. Przez okres około 2 do 3 lat zrealizowano ok. 5,4% 

wymaganej redukcji emisji dla pyłu PM10 w zakresie emisji powierzchniowej (6,8% redukcji emisji 

PM2,5). W zakresie B(a)P redukcja emisji powierzchniowej jest większa i sięga do ok. 30 wymaganej. 

Lepiej prezentuje się realizacja działań w zakresie emisji liniowej – w przypadku pyłu PM2,5 sięga ok. 

39% wymaganej redukcji w POP, dla pyłu PM10 - ok. 11%, a w przypadku B(a)P nawet 50% 

wymaganej redukcji.  Należy pamiętać, ze dane ze sprawozdań są obarczone dużą niepewnością – 

dotyczą różnych okresów obliczeniowych, a sprawozdania zawierają dużo luk. Mimo to wydaje się, że 

skala przeprowadzonych dotychczas działań w skali całego kraju jest niewielka, co może przekładać 

się na brak wyraźnej i zauważalnej poprawy jakości powietrza w tych strefach.  

4.2 Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza w latach 2005-2012, 

z uwzględnieniem transgranicznego napływu zanieczyszczeń. 

Pomimo systematycznej poprawy jakości powietrza w Polsce istotnym problemem nadal pozostają, 

szczególnie w sezonie zimowym - ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz 

benzo(a)pirenu. We wszystkich województwach przekroczenia są związane najczęściej z emisją pyłu z 

indywidualnego ogrzewania budynków oraz z transportu. Jako dodatkowy parametr należy 

uwzględniać w analizach warunki meteorologiczne. Pod tym względem bardzo niekorzystnie 

zaznaczył się rok 2006, gdzie w okresie zimowym wystąpiły kilkukrotnie układy wyżowe 

charakteryzujące się bardzo niskimi temperaturami, którym towarzyszyły długie okresy cisz i zjawisko 

inwersji.  W 2012 r. Polskę nawiedziła fala syberyjskich mrozów, która trwała od 24 stycznia a 12 
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lutego. Na Pomorzu, Mazurach, Podlasiu, wschodnim Mazowszu oraz na szczytach górskich mróz był 

większy niż w styczniu 2006 roku. W pozostałych regionach kraju, w zdecydowanej większości, 

odnotowano najniższe wartości temperatury od 6 lat, przy czym w niektórych miejscach pojawiały się 

większe mrozy w 2010 i 2011 roku. Na Pomorzu tak niskiej temperatury nie notowano od 25 lat. 

Wśród miast wojewódzkich największy mróz panował w Białymstoku - minus 30 °C, w Rzeszowie - 

minus 28 °C, w Olsztynie, Kielcach i Gdańsku - minus 27 °C. Najlżejszy zaś w Zielonej Górze - minus 

20 °C, we Wrocławiu i Łodzi - minus 22 °C. Warunki klimatyczne mają istotny wpływ na stan jakości 

powietrza, przekładają się na ilości zużycia paliwa a co za tym idzie emisję zanieczyszczeń do 

powietrza. Jako kolejne źródła zanieczyszczeń wymienić należy oddziaływanie emisji z zakładów 

przemysłowych, ciepłowni, elektrowni. W przypadku niektórych miast polskich istotny wpływ na 

poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 ma ich usytuowanie np. w dolinach górskich lub 

nieckach rzek, utrudniające rozpraszanie zanieczyszczeń oraz koncentracja przemysłu 

w aglomeracjach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie (np. aglomeracja krakowska i górnośląska). 

Przed Polską stoi zadanie realizacji wielu przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości powietrza. 

Analizy jakości powietrza wykonywane w ostatnich latach przez wojewódzkie inspektoraty ochrony 

środowiska w kraju wskazują, iż zanieczyszczeniem, w dalszym ciągu w największym stopniu 

wpływającym na jakość powietrza, jest pył zawieszony PM10, a także benzo(a)piren.  Dodatkowym 

zanieczyszczeniem, którego przekroczenia również odnotowywano na terenie stref był pył PM2,5.  

W latach 2005-2009 w klasyfikacji wynikowej żadna ze stref objętych oceną jakości powietrza 

w Polsce nie uzyskała klasy 1, a tylko jednej strefie - miastu Koszalin, przypisano klasę gdzie nie 

występują przekroczenia wartości dopuszczalnej oraz nie przekroczony został górny próg 

oszacowania. Aż 83% stref w kraju uzyskało klasę wskazująca na występowanie przekroczeń wartości 

dopuszczalnych. Do klasy wynikowej wskazującej na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu 

zawieszonego zaliczono 38 stref. Najkorzystniej w tym zestawieniu wypadają rejony północno-

wschodnie kraju, gdzie wysokość przekroczeń nie jest wysoka, lub w ogóle nie występują.  

Wyniki ocen  jakości powietrza opierają się na wynikach ze stanowisk pomiarowych zlokalizowanych 

w strefach. W 2012 r. spośród 46 stref w kraju jedynie 8 mogło być zaliczonych do klasy A ze względu  

na stężenia 24-godzinne dla pyłu PM10 oraz 28 ze względu na stężenie średnioroczne pyłu PM10.  

W latach 2010-2011 tych stref było jeszcze mniej (4 w 2010 i 2011 roku). Z 46 stref w kraju objętych 

oceną za 2010 rok, tylko 4 (ok. 9%) zaliczono do klasy wynikowej A, oznaczającej brak przekroczeń 

wartości kryterialnych, określonych dla pyłu PM10, na terenie strefy. W każdym przypadku były to 

strefy-miasta lub aglomeracje. Pozostałym 42 strefom przypisano klasę wynikową C. W strefach 

zaliczonych do klasy C zawsze miało miejsce przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla stężeń 24 

godz. pyłu PM10 – w połowie z nich równocześnie wystąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń 

średnich rocznych. Klasę wynikową A w 2010 r. przypisano 4 strefom (ok. 9% wszystkich). Były to 

strefy-miasta powyżej 100 tys. mieszkańców: Zielona Góra, Elbląg, Olsztyn i Koszalin. W 2012 r. do 

stref tych dołączyły aglomeracja lubelska, aglomeracja szczecińska, aglomeracja trójmiejska i strefa 

podlaska. Jako przyczyny występowania przekroczeń wartości normatywnych wskazuje się w ocenach 

rocznych zwiększoną emisję pyłu powstającego przy spalaniu paliw w celach grzewczych,  

w szczególności związaną z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Oddziaływanie emisji 
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związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków wskazywano najczęściej (w ok. 80-86% 

przypadków przekroczeń), jako główną przyczynę występowania stężeń przekraczających dobowy 

poziom dopuszczalny. Dla około 8-10% przypadków jako przyczynę przekroczeń podawano 

oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów, w tym dla ok. 4-5% przypadków oddziaływanie 

emisji z pojazdów poruszających się w centrum miasta, a w pozostałych przypadkach oddziaływanie 

emisji z pojazdów z położonej w pobliżu stacji drogi o dużym natężeniu ruchu. Około 3% przekroczeń 

przypisano oddziaływaniu emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych 

w pobliżu stacji pomiarowej. Inne przyczyny wystąpienia przekroczeń poziomu dopuszczalnego 24-

godz. (w tym emisję wtórną z zapylonych powierzchni) przypisano do ok. 3% ogólnej liczby 

przekroczeń. 

Ocena pięcioletnia przedstawia również wyniki pomiarów dla pyłu PM2,5. Metodą najczęściej 

wykorzystywaną, w ocenie wstępnej dla PM2,5, były obliczenia oparte na wynikach pomiarów pyłu 

zawieszonego PM10. Wskazano ją dla 33 stref spośród wszystkich 46 podlegających ocenie w kraju. 

Wykorzystanie pomiarów manualnych miało miejsce w odniesieniu do 13 stref, natomiast 

automatycznych – do 9 stref. Dla oceny 13 stref w Polsce użyte zostały wyniki modelowania 

matematycznego. Dla kilku stref w Polsce wskazano również pomiary cykliczne lub inne metody 

szacunkowe. W 43 strefach odnotowane były przekroczenia wartości dopuszczalnych dla pyłu PM2,5. 

W ramach oceny za 2011 r. klasę A przypisano 19 spośród 46 stref (ok. 41%). Na terenie tych stref nie 

stwierdzono wystąpienia stężeń wyższych od poziomu dopuszczalnego określonego dla PM2,5. 

W pięciu województwach wszystkie strefy otrzymały klasę A (pomorskie, warmińsko-mazurskie, 

zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie oraz lubuskie). W ocenie jakości powietrza za 2010 r. klasę 

A przypisano 18 spośród 46 stref (ok. 39%), natomiast w 2011 r. w 19 strefach (ok. 41%). Rok 2012 

jest rokiem, w którym najwięcej stref zaliczono do klasy A: 22 na 46 stref. W 6 województwach: 

kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim 

i zachodniopomorskim, wszystkie strefy zostały zakwalifikowane do klasy A. Na terenie tych stref nie 

stwierdzono wystąpienia stężeń wyższych od poziomu dopuszczalnego określonego dla PM2,5.  

Benzo(a)piren jest kolejnym zanieczyszczeniem dla którego zdecydowana większość stref uzyskała 

w ramach oceny pięcioletniej klasę najniższą. Pięć stref zaliczono do klas wskazujących na nie 

przekraczanie wartości progów stężeń docelowych: Elbląg, Olsztyn, strefę podlaską, strefę lubelska 

i aglomeracje lubelską. W ocenie jakości powietrza pod kątem benzo(a)pirenu za 2010 rok, spośród 

46 stref w kraju podlegających ocenie, do klasy A zaliczono 8 (około 17% wszystkich). Należą do nich 

wszystkie strefy w województwie lubelskim i podlaskim (po dwie w każdym), jedna w kujawsko-

pomorskim i 3 w mazowieckim. Pozostałe 38 stref (blisko 83%) zaliczono do klasy C. Natomiast 

w ocenach za 2011 i 2012 rok dotyczącej benzo(a)pirenu zaledwie 4 z 46 stref w kraju (ok. 9%) 

zaliczono do klasy A. Były to: strefa lubelska, Aglomeracja Lubelska, strefa podlaska oraz miasto 

Włocławek (2012 r.) a także miasto Płock (2011 r.). Pozostałe 42 strefy (ok. 91%) zostały 

zakwalifikowane do klasy C. Na rysunku poniżej przedstawiono ilość stref (strefy z lat wcześniejszych) 

przeliczono na nowy podział) zakwalifikowanych do danej klasy w latach 2005-2012: 
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 Rysunek 9. Udziały stężeń pyłu zawieszonego PM10 dla poszczególnych źródeł emisji (źródło: opracowanie 
własne na podstawie uchwał o przyjęciu POP) 

Jak widać na powyższym rysunku w okresie od 2005 do 2012 roku brak jest znaczących 

zmian/trendów w zakresie jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz B(a)P.  

Wszystkie strefy na których zidentyfikowano obszary przekroczeń wartości normatywnych dla pyłu 

PM10, BaP czy PM2,5 zostały zobligowane do opracowania naprawczych programów ochrony 

powietrza wskazujących na działania naprawcze podejmowane w celu dojścia do braku przekroczeń 

wartości normatywnych. W celu oceny wskazania źródeł, gdzie powinny być prowadzone działania 

naprawcze w ramach Programów ochrony powietrza wskazano udziały źródeł w stężeniach. Na  

podstawie analizy programów ochrony powietrza średni udział źródeł lokalnych emisji w stężeniach 

średniorocznych przedstawiono w poniższych tabelach.  

Tabela 5. Zestawienie średnich udziałów emisji  pyłu PM10 na podstawie analizowanych programów ochrony 
powietrza. (źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał o przyjęciu POP) 

Udział % emisji ze źródeł w całej strefie (stężenia średnioroczne) 

Obszar powierzchniowe liniowe punktowe rolnictwo 

Cała strefa 62,52 18,9 16,3 11,3 

Na obszarze miast 
55,4 24,3 19,6 5 
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Rysunek 10. Udziały stężeń pyłu zawieszonego PM10 dla poszczególnych źródeł emisji (źródło: opracowanie 
własne na podstawie uchwał o przyjęciu POP) 

Spośród źródeł lokalnych największy udział mają źródła powierzchniowe – czyli tzw. niska emisja. Na 

obszarze miast w niewielkim stopniu zwiększa się udział źródeł liniowych oraz punktowych (transport 

i przemysł), jednak źródła powierzchniowe nadal mają udział powyżej 50%. Generalnie analiza 

udziałów stężeń w oparciu o uśrednione dane obarczona jest bardzo dużym błędem. Każde obszary 

przekroczeń należy analizować osobno uwzględniając wiele innych parametrów charakterystycznych 

dla danej strefy. Powyższe analizy można traktować jedynie jako bardzo ogólne przybliżenie.  

4.3 Studium przypadków 

Kraków  

Poniżej przedstawiono zmiany mierzonych stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w okresie 

wieloletnim – od 1992 roku w Krakowie. Na przełomie roku 2000 widać wyraźny spadek stężeń,  

a następnie ponowny wzrost.   
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Rysunek 11. Trendy zmian pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM10 w Krakowie od 1992 roku do 2011 roku 
na tle trendu cen gazu dla gospodarstw domowych w Polsce (źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
pomiarowych PMŚ  WIOŚ, GUS) 

Ponowny wzrost stężeń mógł być spowodowany zmianą struktury cen paliw, a w konsekwencji 

odchodzeniem od paliw niskoemisyjnych (gazu, oleju opalowego) na rzecz paliw stałych (węgla, 

drewna). Jak wynika z powyższego wykresu nie ma jednoznacznej zależności między zmianami cen 

gazu jako paliwa ekologicznego, a wysokością stężeń pyłu PM10 w powietrzu. Jednakże można 

zauważyć, że dynamika wzrostu cen gazu zwiększyła się w okresie 2000-2003. Na rysunku poniżej na 

przebieg zmienności mierzonych stężeń pyłu PM10 nałożono trend zmian wartości PKB.  

Rysunek 12. Trendy zmian pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM10 w Krakowie od 1992 roku do 2011 roku 
na tle trendu PKB w Polsce (źródło: opracowanie własne na podstawie danych pomiarowych PMŚ  WIOŚ, GUS) 

Wysokość stężeń pyłu PM10 w porównaniu ze zmianami wskaźnika PKB wykazuje zależność 

w zakresie zmian gospodarczych. Można sformułować tezę, ze spadek PKB spowodowany kryzysem 
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gospodarczym w latach 2000-2002 spowodował również odchodzenie od ekologicznych paliw ze 

względów ekonomicznych, co spowodowało wzrost stężeń pyłu. Rysunek poniżej przedstawia 

wieloletnie trendy pomiarów stężeń średniorocznych pyłu PM10 dla kilku miast. Prawie we 

wszystkich przypadkach można zauważyć podobny spadkowy trend do roku 2000, a po 2002 roku 

obserwowany jest wyraźny wzrost stężeń w 2006 roku (rok charakteryzowały bardzo niekorzystne 

warunki meteorologiczne), w dalszych lata zmiany stężeń są zróżnicowane w zależności od lokalizacji.  

 

Rysunek 13. Trendy zmian średniego rocznego stężenia PM10 na wybranych stanowiskach pomiarowych PMŚ 
w aglomeracjach (źródło: Inspekcja Ochrony Środowiska w ramach PMŚ, opracowanie; Instytut Ochrony 
Środowiska) 

Opole 

Poniżej dla kolejnego przykładu przedstawiono zestawienie wyników pomiarów pyłu zawieszonego 

PM10 mierzonych na stacji pomiarowej zlokalizowanej na terenie miasta Opola na przestrzeni 

ostatnich lat. 
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Rysunek 14. Stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM10 mierzone na stacji pomiarowej zlokalizowanej 
przy ul. Minorytów na przestrzeni ostatnich lat (opracowanie własne na podstawie danych z WIOŚ) 

Analizując wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na przestrzeni lat 2005-2011 należy stwierdzić, 

że nie nastąpiła istotna poprawa w zakresie jakości powietrza, pomimo podejmowanych działań 

miasta w zakresie poprawy jakości powietrza.  

W latach 2007-2010 na stacji przy ul. Minorytów nie notowano przekroczeń dopuszczalnego stężenia 

średniorocznego PM10, natomiast w każdym roku przekraczany był dopuszczalny poziom stężenia 

dobowego. Na wzrost stężeń pyłu PM10 wpływ miały również warunki meteorologiczne. Ewentualne 

różnice w  stężeniach z poszczególnych lat, wynikają bardziej z warunków meteorologicznych, 

mających istotny wpływ na poziomy stężeń pyłu zawieszonego PM10, aniżeli podejmowanych działań 

w zakresie redukcji emisji do powietrza (program ograniczania niskiej emisji, rozbudowa systemu 

ciepłowniczego miasta). Na tym tle szczególnie wyróżnia się rok 2006, w którym panowały bardzo 

niekorzystne warunki synoptyczne. Równie niekorzystne warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń 

występowały w 2011 r. Wyniki uzyskiwane w latach 2005-2011 potwierdzają problemy związane 

zanieczyszczeniem powietrza i potwierdzają obowiązek wdrażania naprawczego programu ochrony 

powietrza. 

Bydgoszcz 

W Bydgoszczy poziom zanieczyszczenia pyłem PM10 nie uległ znaczącym zmianom. W przeciągu lat 

2008-2011 poziom stężenia średniorocznego kształtował się na poziomie wzrostowym ze spadkiem 

dopiero w 2011 r. jak przedstawia wykres poniżej. 
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Rysunek 15.  Stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM10 mierzone na stacjach pomiarowych Bydgoszczy 
na przestrzeni ostatnich lat (opracowanie własne na podstawie danych z WIOŚ) 

Działania prowadzone przez ww. miasta z uwagi na małą skalę na tle kraju nie wpłynęły istotnie na 

poprawę jakości powietrza. Poniżej przedstawiono analizę zmiany pozycji danego miasta pod kątem 

jakości powietrza na tle innych miast Polski.  

Tabela 6. Ranking wybranych aglomeracji/miast przedstawiający ich pozycję w porównaniu z innymi 
aglomeracjami/miastami Polski (wskaźnik oceniany – średnie roczne stężenia pyłu PM10) 

 Zan. Rok Opole Pozycja 
do śr. 
liczby 
miast 

aglomeracja 
bydgoska 

Pozycja 
do śr. 
liczby 
miast 

aglomeracja 
krakowska 

Pozycja 
do śr. 
liczby 
miast 

Liczba 
miast 
- 
suma  

średnia 
miast 

Pył PM 
10  

2008 13 13 10 10 30 29 30 
29 2009 17 17 21 20 29 28 30 

2010 10 10 12 13 27 28 28 

2011 13 13 11 11 29 29 29 

 B(a)P 2008 16 16 10 10 19 19 23 
23 2009 5 5 9 10 15 16 21 

2010 17 18 14 15 19 20 21 

2011 17 15 13 12 23 21 25 

Pył PM 
2,5 

2010 10 11 11 12 27 29 27 
29 2011 13 12 3 3 30 29 30 

* ranking pozycji na jakiej plasuje się dane miasto/aglomeracja w porównaniu z innymi – im większe stężenie 
zanieczyszczeń tym niższa pozycja w rankingu. 

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić: 

W przypadku pyłu PM10 zauważono: 
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 znaczną i jedyną na plus w trybie ciągłym zmianę pozycji miasta na tle innych miast  – 

stwierdzono dla aglomeracji bydgoskiej. Od 2009-2011 r. Aglomeracja bydgoska obniża 

pozycję w stronę miast o lepszej jakości powietrza. W 2009 r. znajdowała się na pozycji  21 

w rankingu spośród 30 miast, natomiast w 2011 już na 11 na 29 badanych miast. W Opolu 

i aglomeracji krakowskiej brak wyraźnego trendu w kierunku ciągłej poprawy. 

W przypadku pyłu PM2,5 zauważono: 

 znaczną poprawę jakości powietrza w aglomeracji bydgoskiej – nie mniej jednak  wynik ten 

może nie być do końca miarodajny, gdyż badania były przeprowadzane tylko w latach 2010  

i 2011. Jednakże aglomeracja bydgoska plasowała się w 2010 r. na 10 miejscu rankingu na 27 

badanych miast, natomiast rok później już na 3 miejscu wśród 30 badanych miast.  

 w Opolu i aglomeracji krakowskiej zaobserwowano pogorszenie. 

W przypadku benzo(a)pirenu zauważono: 

 brak znaczącej poprawy w jakości powietrza prezentowanych miast/aglomeracji. 

 obserwuje się wręcz pogorszenie jakości powietrza. 

Analiza stopnia realizacji działań naprawczych na przykładzie Krakowa 

Analiza działań podejmowanych przez samorządy lokalne na przykładzie Krakowa wskazuje jak wiele 

działań jest prowadzonych oraz jaki jest procent uzyskiwanego efektu ekologicznego. 

Kraków prowadzi działania mające na celu redukcje niskiej emisji od wielu lat. W poniższym 

przykładzie zbadano tylko okres od uchwalenia ostatniego programu ochrony powietrza. W skali 

działań w latach 2008-2011 w Krakowie osiągnięto 21% planowanych redukcji w zakresie emisji 

z sektora komunalno-bytowego, natomiast sumarycznie w skali całego województwa osiągnięto 

16,5% redukcji emisji zakładanej w Programie ochrony powietrza. Patrząc na brak wyraźnych redukcji 

stężeń pyłu PM10, zakres działań wydaje się wciąż niewystarczający. Działania prowadzone były na 

terenie całego miasta, brak wyraźnych efektów może być spowodowane również rozproszeniem 

działań. Optymalizacja działań (np. intensyfikacja działań na obszarach o największej gęstości emisji 

powierzchownej) może przyczynić się do zwiększenia efektywności działań w zakresie redukcji 

stężeń.  
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Tabela 7. Analiza szczegółowa realizacji POP w Krakowie (źródło: opracowanie własne nap odstawie 
Sprawozdania z realizacji POP) 

Typ działań 
Kraków 

Działania 2006-2011 

Planowane 
redukcje [Mg] 

Osiągnięte 
redukcje [Mg] 

(od 2006) 

% planowanych 
redukcji 

Udziały 
stężeń z 
POP [%] 

Emisja 
powierzchniowa 

431 92 21,3%  42,4 

Emisja liniowa 112 61 54,5% 15,1 

Emisja punktowa 36 0 0% 23,7 

Tło/źródła spoza     18,6 

Województwo 
małopolskie 1795,58 296,229 16,50% 

 

 

4.4 Koszty działań mających na celu obniżenie stężenia pyłu drobnego 

PM10 w wyniku realizacji działań naprawczych wynikających  

z dotychczasowych programów ochrony powietrza. 
 

Programy ochrony powietrza wskazując zestaw działań naprawczych wskazują również szacunkowe 

koszty ich realizacji w zakładanym okresie, tzn. od 5 do 10 lat realizacji Programu. Koszty działań 

naprawczych liczone są ze względu na kategorię działań prowadzonych w każdej strefie. Najczęściej 

podzielone są na koszty związane z ograniczaniem emisji powierzchniowej, emisji liniowej  

i punktowej, a także koszty działań wspomagających i systemowych. Większość wskazywanych 

w Programach ochrony powietrza kosztów są szacunkowo określane dla działań z zakresu emisji 

powierzchniowej, oraz działań wspomagających. W zakresie działań ograniczających emisję ze źródeł 

liniowych inwestycje drogowe są wskazane w innych dokumentach strategicznych jak np.: wieloletnie 

plany inwestycyjne dla województwa.  

Komentarz 
Wszystkie zaplanowane w Programach ochrony powietrza koszty są szacunkowe i określane 
z wykorzystaniem innej metodyki, dlatego do ich porównywania należy podchodzić 
z uwzględnieniem zależności i okoliczności ich wyznaczania. 
Dodatkowo koszty w Programach ochrony powietrza wyznaczane były dla różnych lat 
opracowywania Programów na przestrzeni lat 2007-2013. Wpływa to na skalę kosztów. 
Dodatkowym elementem mającym wpływ na wysokość kosztów w skali województw jest ilość stref 
objętych Programami. W niektórych przypadkach w skali województwa jest to jedna strefa, a w 
części przypadków jest to cały obszar województwa. Z tych względów analiza kosztów 
zaplanowanych w Programach ochrony powietrza jest obarczona dozą niepewności. 

Zestawienie planowanych w ramach Programów ochrony powietrza kosztów działań naprawczych 

przedstawiono w podziale na rodzaje działań wskazanych do realizacji. 

Tabela 8. Zestawienie sumarycznych szacowanych kosztów na realizację działań naprawczych w ramach 
Programów ochrony powietrza (źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał o przyjęciu POP) 
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Rodzaj działań 
Koszty działań  

[mln zł] 
Procentowy udział w 

sumarycznych kosztach 

Koszt jednostkowy 
redukcji 1 Mg pyłu 

PM10 [mln zł/1 Mg] 

Ograniczenie emisji 
powierzchniowej 9 941,37 8,54% 0,473 

Ograniczenie emisji 
liniowej 

101 745,21 
8 738,86* 87,42% 19,741 

Ograniczenie emisji 
punktowej 1 974,17 1,70% 0,667 

Działania 
wspomagające 2 720,71 2,34% - 

*działania z wyłączeniem budowy i modernizacji dróg 

Największe koszty realizacji działań naprawczych związane są z ograniczeniami w emisji z transportu 

ze względu na znaczne koszty budowy obwodnic i autostrad w strefach, gdzie występują 

przekroczenia wartości normatywnych zanieczyszczeń, które stanowią 70% sumarycznych kosztów 

działań naprawczych związanych z ograniczeniem emisji liniowej. Analizując jednak efektywność 

ekonomiczno – ekologiczną tych działań najkorzystniejszy wskaźnik jednostkowych kosztów redukcji 

1 Mg pyłu PM10 mają działania związane z ograniczeniem emisji powierzchniowej z sektora 

komunalno-bytowego. Wysoki wskaźnik kosztów jednostkowych redukcji prowadzonych działań z 

zakresu ograniczania emisji liniowej bardzo często związany jest z przeniesieniem emisji na inne 

mniej zaludnione obszary (budowa obwodnic) czy też upłynnienie ruchu pojazdów, co powoduje, że 

wielkość emisji pozostaje na niezmienionym poziomie, ale nie powoduje powstawania przekroczeń 

wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10. 

Tabela 9 Zestawienie kosztów działań naprawczych według rodzajów działań w podziale na województwa 
(źródło: opracowanie własne na podstawie uchwalonych POP dla stref) 

Województwo Emisja powierzchniowa Emisja liniowa 
Emisja 

punktowa 
Wspomagające 

 
mln zł mln zł mln zł mln zł 

dolnośląskie 

762,66 9322,79 1200,00 13,17 

kujawsko pomorskie 

499,69 8836,09 0,00 5,62 

łódzkie 

201,52 0,35 0,00 0,12 

Lubelskie 

138,13 223,20 16,49 1,52 

lubuskie 

68,82 68,00 0,00 3,32 

małopolskie 

2770,52 30087,00 0,00 1323,84 

mazowieckie 

111,50 9335,26 17,02 0,00 

opolskie 

368,79 571,70 3,00 0,70 
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podkarpackie 

209,49 217,75 104,59 3,03 

podlaskie 

14,79 0,00 0,00 0,30 

pomorskie 

579,96 9176,99 5,78 52,24 

śląskie 

2859,12 20527,48 622,41 1301,48 

świętokrzyskie 

830,65 8219,00 3,89 3,43 

wielkopolskie 

304,50 2344,80 0,00 2,46 

warmińsko-mazurskie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

zachodniopomorskie 

221,22 2814,80 1,00 6,05 

W skali województw najwięcej kosztów zaplanowano w województwie małopolskim i śląskim do 

realizacji w ramach POP. Nowy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego został 

uchwalony w tym roku, przez co działania są zaktualizowane i zweryfikowane pod kątem osiągania 

celów jakości powietrza. 

 

Rysunek 16. Zestawienie sumarycznych kosztów działań naprawczych w województwach w ramach Programów 
ochrony powietrza (źródło: opracowanie własne na podstawie uchwalonych Programów ochrony powietrza dla 
stref) 

Z puli kosztów działań naprawczych w skali województw, przeanalizowano również koszty działań 

związanych z emisją powierzchniową i analiza wskazała, iż województwami, gdzie nakłady na 

osiągnięcie wymaganej prawem jakości powietrza są najwyższe to województwo małopolskie (27% 

sumarycznych kosztów) i śląskie (28% sumarycznych kosztów).  
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Rysunek 17. Zestawienie sumarycznych kosztów działań naprawczych związanych z ograniczeniem emisji 
powierzchniowej w województwach w ramach Programów ochrony powietrza (źródło: opracowanie własne na 
podstawie uchwalonych Programów ochrony powietrza dla stref) 

Skala zaplanowanych kosztów osiągnięcia jakości powietrza wymaganej przepisami prawnymi jest 

znacząca i w skali kraju osiąga wielkość 116 mld zł. Znaczna część z tych kosztów przeznaczona jest na 

budowę nowych odcinków dróg i pochodzi ze środków finansowych już zaplanowanych w skali kraju 

czy województwa (wyłączając koszty budowy i modernizacji dróg –koszt wynosi ok. 23 mln zł). Część z 

tych kosztów zwłaszcza związanych z ograniczeniem emisji powierzchniowej musi być pokryta ze 

środków lokalnych, co rodzi znaczne potrzeby samorządów w tym zakresie. Rola samorządów 

zarówno poziomu gmin i miast, jak i skali województwa jest znacząca i należy w kierunkach działań i 

finansowania osiągania celów jakości powietrza uwzględniać szczególne potrzeby na poziomie 

lokalnym. 

4.5 Podsumowanie 

Celem poprawy jakości powietrza, w POP wskazuje się konieczną do uzyskania wielkość redukcji w 

Mg określonej substancji. W przypadku pyłu PM10 wielkość ta wynosi ok. 11 % tzw. emisji bazowej, 

w przypadku pyłu PM2,5 ok. 12,7 % emisji bazowej, w przypadku benzo(a)pirenu ok. 22,3 %. 

Zaplanowane w programach ochrony powietrza koszty działań naprawczych w zakresie niskiej emisji 

sięgają ok. 10 mld złotych, w zakresie transportu wyłączając budowę dróg/obwodnic – ok. 8,7 mld zł, 

razem z budową i modernizacją dróg - ponad 101 mld złotych, dla emisji przemysłowej (punktowej) 

rzędu 1 mld złotych.  W skali kraju w ramach opracowanych POP zaplanowano koszty na poziomie 

116 mld zł w celu osiągnięcia wymaganej jakości powietrza (wyłączając koszty budowy i modernizacji 

dróg – 23 mln zł). Największy procent z tego to koszty redukcji emisji liniowej (87%). Jednakże 

największe efekty ekologiczne osiąga się przy prowadzeniu działań związanych z redukcją emisji 

powierzchniowej – koszt jednostkowy wynosi 0,47 mln zł/Mg pyłu PM10. Największy udział w 

kosztach mają województwa śląskie i małopolskie, gdzie obserwuje się najwyższe stężenia 

zanieczyszczeń.  
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Analiza jakości powietrza w okresie od 2005 do 2012 roku nie wykazała znaczących zmian/trendów w 

wielkościach stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz B(a)P.  

Analiza sprawozdań z realizacji POP wykazała, ze w skali kraju i województwa w bardzo niewielkim 

stopniu realizowane są działania w zakresie redukcji emisji. Oszacowano, że w wyniku prowadzonych 

działań nastąpiła redukcja emisji pyłu PM10 wynosząca zaledwie 5,4% wymaganej z POP ze źródeł 

powierzchniowych, 10,9% wymaganej z POP ze źródeł liniowych. Ze względu na brak ilościowych 

danych dot. osiągniętej redukcji emisji w wielu sprawozdaniach, wyniki te są obarczone dużą 

niepewnością (rzeczywista wielkość redukcji może być nieco wyższa). W wyniku analizy sprawozdań 

sformułowano następujące wnioski: 

 Prowadzone na skalę kraju działania są niewystarczające do poprawy jakości powietrza 

 Potrzebna jest optymalizacja działań w celu zwiększenia efektywności w zakresie uzyskania 

efektu redukcji stężeń 

 Określenie stopnia efektywności prowadzonych działań na poprawę jakości powietrza 

wymaga analizy wielu aspektów; zawężenie analizy do rodzaju i skali realizowanych 

przedsięwzięć bez uwzględnienia zmienności warunków klimatycznych może prowadzić do 

błędnych wniosków  

 Miasta/gminy, prowadząc działania w zakresie ograniczenia emisji nie pozyskują danych, 

które pomogły by im szacować efekt ekologiczny danego działania, zarówno w zakresie 

redukcji emisji powierzchniowej, liniowej jak i punktowej 

 Brak określonego efektu ekologicznego działań powoduje, brak odniesienia do zapisów POP 

(ocena co już wykonano i ocena co pozostało do wykonania) 

 Brak spójnej/jednakowej sprawozdawczości w skali kraju (wzoru sprawozdania, parametrów 

oceny efektywności działań utrudnia ocenę  efektywności działań w skali kraju). 

5 Wskazanie nowych, możliwych do zastosowania w Polsce 

efektywnych działań, na szczeblu krajowym, regionalnym oraz 

lokalnym, które pozwolą na poprawę stanu jakości powietrza 

W rozdziale tym na podstawie określonych barier oraz analizy stanu zanieczyszczenia powietrza  

w Polsce zidentyfikowano najważniejsze potrzeby w zakresie zarządzania jakością powietrza  

i wdrażaniu nowych efektywnych rozwiązań. 

Poprawę stanu jakości powietrza w zakresie zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10, PM2,5 oraz 

benzo(a)pirenem, warto poprzedzić przeglądem dotychczas stosowanych w kraju metod. Metody te 

wskazywane są w programach ochrony powietrza. Wśród podstawowych działań POP o charakterze 

systemowym wymienia się: 

 rozbudowę centralnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną;  
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 przygotowanie i wdrażanie kompleksowych programów ograniczania niskiej emisji, w ramach 

których realizowana jest: wymiana indywidualnego ogrzewania węglowego na gazowe, 

elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, termomodernizacja, a także 

wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, głównie w postaci kolektorów słonecznych, pomp 

ciepła, stanowiących uzupełniające źródła pozyskiwania energii cieplnej; 

 opracowanie i prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych w zakresie informowania 

mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie, 

uświadamiania szkodliwości wynikającej ze spalania odpadów, promocji zmiany systemu 

ogrzewania, zachęcania do szerszego wykorzystania transportu zbiorowego, rowerów; 

 ograniczenie emisji komunikacyjnej z transportu drogowego poprzez budowę obwodnic, 

wymianę taboru komunikacji zbiorowej, planowe zarządzanie ruchem drogowym, w tym: 

tworzenie zintegrowanych systemów sterowania ruchem, właściwą politykę parkingową, 

tworzenie stref z zakazem ruchu samochodów, budowę ścieżek rowerowych, czyszczenie ulic na 

mokro; 

 ograniczenie emisji ze źródeł punktowych poprzez podnoszenie sprawności procesu produkcji 

energii, zmianę paliwa, stosowanie nowoczesnych technologii, zastosowanie technik 

oczyszczania spalin o dużej efektywności i inne; 

 uwzględnienie w warunkach specyfikacji zamówień publicznych wymogów ochrony powietrza, 

np. zakup pojazdów o niskiej emisji, usługi transportowe z wykorzystaniem ekologicznie 

czystych pojazdów, zakup źródeł energetycznego spalania i paliw o niskiej emisji. 

Należy podkreślić, że przedstawione działania uwzględniają w pełni specyfikę zanieczyszczenia 

powietrza w Polsce, gdzie główny udział w kształtowaniu stężeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5,  

a szczególnie benzo(a)pirenu w skali kraju ma „niska emisja” pochodząca ze spalania węgla (często 

również odpadów) w indywidualnych gospodarstwach domowych, w dalszej kolejności jest emisja 

liniowa, której udział szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich może być znaczny, oraz emisja ze 

źródeł energetycznych i technologicznych, relatywnie najmniej istotna, biorąc pod uwagę jej udział w 

stężeniach (pomimo często największego udziału w emisji całkowitej na danym obszarze). Warto 

dodać, że na ww. emisje nakładają się zanieczyszczenia emitowane przez duże źródła, 

transportowane na dalekie odległości, w tym transgraniczne, których emisja jest regulowana 

szeregiem przepisów i w dużym stopniu kontrolowana. Na podstawie analizy POP (tabela nr 5) średni 

udział źródeł emisji powierzchniowej w stężeniach średniorocznych wynosi ok. 63 % (bez tła).  

Z analiz rozdziału 4 wynika, że efekty dotychczas podejmowanych działań w zakresie poprawy jakości 

powietrza nie są zadowalające.  

Stanowi to bodziec do weryfikacji ich skuteczności, a zarazem poszukiwania nowych, możliwych do 

zastosowania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym efektywnych działań. 
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5.1 Podsumowanie propozycji zawartych w innych opracowaniach 

„Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora bytowo-

komunalnego”3. 

Propozycje działań w odniesieniu do emisji z sektora bytowo-komunalnego wskazuje się m.in.  

w pracy pt. „Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora 

bytowo-komunalnego”. W ramach tej pracy dokonano również przeglądu środków stosowanych  

w innych krajach, pod kątem potencjalnych możliwości wykorzystania ich w warunkach polskich.  

Oceniono, że najistotniejszym elementem stanowiącym o skutecznej realizacji POP jest stworzenie 

mechanizmów motywujących ich realizację, w tym zapewnienie źródeł finansowania lub wsparcia 

działań na poziomie gmin i powiatów, szczególnie odnoszących się do mniej zamożnych gospodarstw 

domowych. Podkreślono przy tym, że bez wsparcia ze strony państwa (legislacyjnego, 

organizacyjnego i finansowego) realizacja założonych działań jest zdecydowanie utrudniona.  

Wobec tego jako celowe wskazano m.in.:  

 podniesienie rangi zagadnień ochrony powietrza w polityce państwa,  

z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie społeczeństwa, 

 nadanie wyższego priorytetu zagadnieniom ochrony powietrza w działalności 

funduszy ochrony środowiska i programów finansujących/wspierających działania w 

zakresie ochrony środowiska,  

 uproszczenie procedur administracyjnych w zakresie realizacji inwestycji 

wpływających na jakość powietrza, w tym wszelkich procedur pozyskiwania środków 

finansowych,  

 stworzenie możliwości dofinansowywania ze źródeł funduszy ochrony środowiska 

inwestycji w zakresie poprawy jakości powietrza w różnej skali (również 

realizowanych przez osoby fizyczne) oraz uproszczenie procedur przyznawania 

dotacji,  

 poparcie państwa dla zachowań proekologicznych poprzez odpowiednią politykę 

finansową (np. możliwość odliczeń podatkowych w zakresie wykorzystywania m.in. 

odnawialnych źródeł energii lub korzystania z niskoemisyjnych paliw), 

 uwzględnienie w polityce ekologicznej państwa zagadnień ochrony powietrza  

w powiązaniu z warunkami społeczno-ekonomicznymi, 

 zmiany legislacyjne umożliwiające skuteczną kontrolę i realne egzekwowanie działań 

w zakresie ograniczania niskiej emisji, 

 obniżenie cen ekologicznych nośników energii cieplnej. 

                                                           

33 Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora bytowo-komunalnego, MŚ, 2011 
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Określono, że warunkiem koniecznym do osiągnięcia założonych celów jest współpraca na każdym 

szczeblu: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym w celu zintensyfikowania działań 

prowadzących do poprawy jakości powietrza.  

Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) 

Niewątpliwie efektywnym działaniem na szczeblu krajowym, mającym na celu nadanie problemom 

dotrzymania norm jakości powietrza, ze względu na wpływ na zdrowie i odpowiedzialność w 

stosunku do społeczeństwa, odpowiedniej rangi jest opracowanie Krajowego Programu Ochrony 

Powietrza.  

Zaproponowana w ramach projektu KPOP zmiana koncepcji rozwoju sektora energetyki, 

zapoczątkowana dla małej energetyki – w kierunku energetyki rozproszonej, a w ramach tego w 

szczególności zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych, powinna w istotnym stopniu 

przyczynić się do poprawy jakości powietrza, jak również efektywności wykorzystania zasobów 

surowców energetycznych oraz ich oszczędzania. Warto podkreślić, że rozwijanie technologii 

wykorzystania energii odnawialnej w połączeniu z rozwojem energooszczędnych i niskoemisyjnych 

technologii użytkowania wszystkich rodzajów energii jest jedynym racjonalnym kierunkiem 

rozwojowym na przyszłość. Kierunek ten został potwierdzony w najważniejszych dokumentach 

strategicznych Unii Europejskiej, w tym: Strategii Europa 2020, której jednym z elementów jest 

inicjatywa flagowa „Europa efektywnie wykorzystująca swoje zasoby”. 

Jako efektywne działanie, proponowane w projekcie KPOP, realizujące ideę współpracy w celu 

zintensyfikowania działań prowadzących do poprawy jakości powietrza, wskazuje się zawiązanie na 

poziomie krajowym partnerstwa pomiędzy przedstawicielami ministerstw środowiska, gospodarki  

i infrastruktury, jednostek administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i lokalnego, sektora 

energetyki i infrastruktury oraz innych właściwych organizacji, a także instytucji działających  

w dziedzinie gospodarki i infrastruktury, organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy 

jakości powietrza.   

Konferencja GREEN WEEK, Bruksela, czerwiec 2013 

Ważnym kierunkiem działań w skali Europy jest próba znalezienia wspólnych ram dla polityki 

klimatycznej i polityki jakości powietrza. 

Polityka ochrony powietrza podniesiona do rangi polityki klimatycznej jest podstawą dla zmiany w 

kierunku efektywnej ochrony powietrza w Polsce. Liczne badania potwierdzają, że skuteczne 

prowadzenie polityki klimatycznej i polityki dotyczącej powietrza może przynieść korzyści w obydwu 

tych dziedzinach. Strategie służące zmniejszaniu poziomu zanieczyszczeń powietrza mogą ułatwić 

utrzymanie wzrostu średniej temperatury globalnej poniżej 2 stopni. Natomiast strategie klimatyczne 

koncentrujące się na ograniczaniu emisji sadzy i metanu mogą przyczynić się do ograniczenia 

szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka i na środowisko.  
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Stojące przed Polską jak i Europą wyzwanie polega na zagwarantowaniu, aby polityka klimatyczna  

i polityka dotycząca powietrza realizowana w kolejnym dziesięcioleciu zakładała promowanie  

i inwestowanie w scenariusze przynoszące obopólne korzyści oraz wspierała wykorzystywanie 

wzajemnie się wzmacniających technologii.4 

5.2 Propozycja efektywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza  

w Polsce 

Jednym z głównych wniosków wynikających z przeprowadzonych badań i analiz realizacji działań  

w zakresie poprawy jakości powietrza jest brak widocznych efektów tych działań. Niski stopień 

realizacji działań oraz niskaa efektywność realizowanych działań wymaga spojrzenia z góry i na 

początku przyjrzeniu się procesom od strony systemu zarządzania, a dopiero w drugiej kolejności od 

strony merytorycznej i technicznych rozwiązań.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano najważniejsze elementy systemu, które w 

istotny sposób wpływają na realizację działań i ich efektywność: 

I. Wysoki priorytet poprawy jakości powietrza na szczeblu rządowym 

II. Zaangażowanie społeczne w dobro, jakim jest jakość powietrza 

III. Fundusze, organizacja i zarządzanie środkami na rzecz poprawy jakości powietrza na 

szczeblu lokalnym 

IV. Optymalizacja działań  

W celu usystematyzowania i wybrania efektywnych działań, które pomogą osiągnąć wymienione 

wyżej 4 priorytety, wykorzystano metody zarządzania, w tym zarządzania przez cele i strategiczną 

kartę wyników. Dla nowej strategii poprawy stanu powietrza w Polsce określono strategiczną kartę 

wyników. Jako pierwszy krok podjęto próbę określenia celów w 4 perspektywach. Cele te następnie 

opisano i przełożono na zadania szczegółowe/działania i określono dla nich odpowiednie 

narzędzia/technologie.  

Perspektywa strategicznej karty wyników (SKW) dla Krajowego Programu Ochrony Powietrza 

(KPOP)  

Strategiczna karta wyników określa cele, które wychodzą poza obszar celów finansowych. SKW 

wskazuje działania, które są kluczowe z punktu widzenia tworzenia wartości. Wyraźnie podkreśla ona 

efektywność krótkoterminową oraz czynniki warunkujące długoterminowy sukces finansowy  

i przyjętej strategii działania. 

Strategiczna karta wyników jest systemem zarządzania strategicznego, wspomagającym realizację 

strategii w długim okresie. Tworząc SKW precyzujemy cele strategiczne i określamy kluczowe czynniki 

wpływające na ich realizację. Za realizację celów odpowiedzialność bierze cały zespół zarządzający. 

                                                           

4  www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2013/ 

http://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2013/


Ocena skuteczności realizacji celów Strategii Tematycznej UE dotyczącej zanieczyszczenia powietrza oraz wynikającej z niej 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (CAFE) ze szczególnym uwzględnieniem standardów jakości powietrza w zakresie pyłu drobnego PM2,5.   

 72 

 
 

 

Drugim krokiem w tworzeniu SKW jest proces wyjaśniania i integracji. Każdy uczestniczący w tym 

systemie powinien rozumieć długoterminowe cele, jak również strategię służącą ich osiągnięciu. Na 

tej podstawie określa się działania na poszczególnych szczeblach, które służą realizacji celów. Ostatni 

z procesów SKW stanowi strategiczne sprzężenie zwrotne i proces uczenia się. Proces ten jest 

najbardziej twórczy i najważniejszy w całej koncepcji zarządzania za pomocą SKW. Buduje on 

zdolność organizacji (np. Agencji Ochrony Środowiska) do uczenia się na najwyższych szczeblach 

zarządzania. 

Z kolei z punktu widzenia merytorycznego działania można uporządkować następująco5: 

a) Oszczędność zasobów i energii, 

b) Efektywność – technologie zwiększające efektywność i tym samym zmniejszające emisje, 

c) Redukcje emisji – technologie zmniejszające emisje, 

d) Zamiana paliw na niskoemisyjne, 

e) Zarządzanie popytem; polityki lub instrumenty mające na celu kontrole popytu na dany 

produkt (np. paliwo), 

f) Zamiana zachowań: wpływanie na zmianę zachowań i postawy społeczeństwa czy organizacji. 

Rysunek 18 przedstawia perspektywę strategicznej karty wyników (SKW) dla Krajowego Programu 

Ochrony Powietrza (KPOP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Air Quality and Climate Change: A UK Perspective, DEFRA, 2007 
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Rysunek 18. Propozycja usystematyzowania zmian w zakresie zarządzania jakością powietrza  

w Polsce - Perspektywa strategicznej karty wyników (SKW) dla Krajowego Programu Ochrony 

Powietrza (KPOP) (źródło: opracowanie własne) 

Chcąc uzyskać odpowiedni priorytet dla ochrony powietrza w Polsce, na szczeblu centralnym 

powinien być przyjęty cel dotyczący ochrony powietrza. Cel taki nie musi być identyczny z celami 

określonymi na poziomie Unii, natomiast powinien być z nimi spójny.  Poniżej przedstawiono próbę 

sformułowania celów do KPOP z ich opisem, podziałem na poziomy centralny, regionalny i lokalny 

oraz ze wskazaniem narzędzi i instrumentów, które mogą być pomocne w realizacji danych celów.  

Perspektywa finansowa 

Cel 1: Uzyskanie oszczędności określonej w liczbie zwolnień oraz pobytu w szpitalu w latach 2020-

2030 

Tak sformułowany cel wskazuje bezpośrednio na powiązanie jakości powietrza z korzyściami 

finansowymi zarówno społeczeństwa (poprawa zdrowia ludzi) jak i budżetu państwa i gospodarki 

(rynku pracy). Przełożenie języka standardów jakości powietrza i stężeń na język związany z 

korzyściami finansowymi pomoże w komunikacji pomiędzy różnymi stronami m.in.: Ministerstwami 
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Środowiska, Finansów, Zdrowia, Gospodarki, społeczeństwem i przedsiębiorstwami. Podejście to jest 

także zgodne z najnowszymi trendami UE, promującymi badania powiązania aspektów zdrowia  

z jakością powietrza. Spośród narzędzi do realizacji celu główną rolę powinny spełniać  mechanizmy i 

instrumenty finansowe, dające wsparcie inicjatywom na rzecz poprawy jakości powietrza i 

jednocześnie nie powodujące pogorszenia sytuacji bytowej najuboższej grupy ludności na terenie 

Polski. 

Instrumenty i narzędzia 

Poziom centralny: 

I. Opracowanie celu na szczeblu centralnym za pomocą dokumentu strategicznego np. Krajowego 

Programu Ochrony Powietrza (KPOP) czy Strategii jakości powietrza i przyjęty lub 

zaakceptowany przez Radę Ministrów. Wszystkie ministerstwa powinny być zaangażowane  

w proces opracowania KPOP czy Strategii ze względu na horyzontalny charakter zagadnień 

jakości powietrza (NOWE – oznacza działanie nowe); 

II. Powiązanie KPOP/Strategii jakości powietrza z polityką klimatyczną państwa po to, aby nadać 

tematowi jakości powietrza odpowiednio wysoką rangę. Zbudowanie powszechnej 

świadomości, że ochrona powietrza to ochrona zdrowia i klimatu, przeniesie rangę sprawy na 

poziom rządowy. Powiązanie wymagałoby zidentyfikowania obszarów wzajemnej synergii  

i antagonizmów  (NOWE); 

III. Kształtowanie cen nośników energii, które zachęci obywateli do wymiany systemów grzewczych 

na takie, które eliminują emisje zanieczyszczeń do powietrza, lub takie, które ją zdecydowanie 

redukują. W praktyce oznacza to zdecydowane obniżenie cen takich paliw jak gaz i olej opałowy 

przynajmniej na obszarach przekroczeń. Ceny paliw w sposób najbardziej efektywny  

i bezpośredni mają wpływ na wielkość niskiej emisji, która jest w największym stopniu 

odpowiedzialna za występowanie przekroczeń zanieczyszczeń pyłowych. Wśród instrumentów 

kształtujących ceny paliw na poziomie centralnym można zaliczyć(NOWE): 

o Uwzględnienie kosztów zewnętrznych w cenie paliw  

o Możliwość dofinansowania cen paliw niskoemisyjnych na obszarach przekroczeń 

(programy dofinansowania, ew. zmiany prawa).  

Instrumenty te wymagają współpracy z innymi ministerstwami – zwłaszcza z Ministerstwem 

Gospodarki i Finansów. Mogą być trudne do wdrożenia ze względu na wpływ na wiele 

wymiarów gospodarki: konkurencyjność, handel międzynarodowy, politykę energetyczną 

Państwa, przemysł wydobywczy (kopalnie), zmiany klimatu i gospodarkę niskoemisyjną. 

Generalnie celem tych instrumentów jest przekierowanie strumienia paliw węglowych od 

odbiorców indywidualnych do odbiorców dużych – elektrowni i elektrociepłowni. Ciekawy 

pomysł został przedstawiony w Programie ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego 

(opisany m.in. w rozdziale 2); 

IV. Ograniczenie sprzedaży paliw stałych (węgla o niskiej jakości) odbiorcom indywidualnym – 

zakaz sprzedaży węgla o określonej zawartości siarki i popiołu. Narzędzie to jest  

komplementarne lub opcjonalne do instrumentów związanych z kształtowaniem cen nośników 
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energii. Jest ono trudne do wprowadzenia – wymaga zmian prawa i stworzenia całej struktury 

służącej do egzekucji i monitoringu. Dodatkowo wywoła ostry sprzeciw lobby węglowego. 

(NOWE); 

V. Metodyki liczenia kosztów zewnętrznych - wypracowanie metod obliczania korzyści  

wynikających z poprawy jakości powietrza. Potrzeba prowadzenia badań wpływu jakości 

powietrza na zdrowie ludzi w warunkach polskich, określenia krajowych wskaźników 

obliczeniowych (do uwzględnienia w perspektywie badań i rozwoju) (NOWE); 

 

Poziom wojewódzki   

I. Cele jakości powietrza powinny być przeniesione z KPOP na poziom regionalny (opcjonalnie) – 

jako element istniejących dokumentów strategicznych lub programów (Strategia rozwoju 

województwa, POP, POŚ); 

II. Uchwała o zakazie stosowania paliw stałych + program dofinansowania kosztów inwestycyjnych 

wymiany systemów ogrzewania (PONE) oraz program dofinansowania do kosztów 

eksploatacyjnych dla ludzi ubogich (prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe; pomoc skierowana 

powinna być do osób o najniższych dochodach) (poziom lokalny) – obecnie próba zastosowania 

tych narzędzi w województwie małopolskim; 

 

Poziom lokalny 

I. Cele jakości powietrza powinny być przeniesione z KPOP na poziom lokalny. Samorząd lokalny 

powinien mieć jasno sprecyzowaną odpowiedzialność za utrzymanie dobrej jakości powietrza 

dla mieszkańców wraz z określonym budżetem umożliwiającym realizację celu. (jako element 

istniejących dokumentów strategicznych lub programów POŚ) (NOWE) 

II. Należy opracować szczegółowy plan wdrożenia POP na poziomie lokalnym, zwłaszcza a 

przypadku miast (jako osobny dokument (MPOP) lub element innych dokumentów np. 

Programu ochrony środowiska). Plan wdrożeniowy powinien zawierać analizy dotyczące 

optymalizacji działań (wskazane w perspektywie badan i rozwoju). POP na poziomie 

regionalnym można ograniczyć do części diagnostycznej i głównych kierunków działań o 

znaczeniu regionalnym (NOWE); 

III. Wykorzystanie instrumentów lokalnej polityki podatkowej: 

o Podatek lokalny od stosowania paliw wysokoemisyjnych (paliw stałych) do 

ogrzewania na obszarze przekroczeń (NOWE), 

o Wprowadzenie zróżnicowanych stawek opłat podatku od nieruchomości  

w gminach (dom opalany węglem/drewnem – wyższa stawka). Generowałoby to 

motywację do zmiany ogrzewania, ale również czynnik wpływający na transakcje 

na rynku mieszkaniowym. Docelowo można wprowadzić podobnie jak cecha 

energetyczna mieszkania, obowiązek definiowania cechy jakości powietrza  

i udostępniania tego w procesie sprzedaży mieszkań (NOWE); 
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IV. Uchwała o zakazie stosowania paliw stałych (na poziomie województwa) + program 

dofinansowania kosztów inwestycyjnych wymiany systemów ogrzewania (PONE) oraz program 

dofinansowania do kosztów eksploatacyjnych dla ludzi ubogich (prawo do świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. 

kryterium dochodowe; pomoc skierowana powinna być do osób o najniższych dochodach) – 

obecnie próba zastosowania tych narzędzi w województwie małopolskim; 

V. Metodyki liczenia kosztów zewnętrznych – wypracowanie własnych metod na szczeblu 

regionalnym i lokalnym (opcjonalnie) (NOWE); 

VI. PONE – programy ograniczania niskiej emisji wraz z programami dofinansowania. Bez 

zapewnienia dofinansowania do kosztów paliw niskoemisyjnych programy te są mało 

efektywne; 

VII. W planach zagospodarowania przestrzennego – wprowadzanie zakazu stosowania paliw stałych 

dla nowych budynków. Brakuje systemu egzekucji tego przepisu. 

Perspektywa społeczeństwa  

Cel 2: Uzyskanie zaangażowania społeczeństwa w proces poprawy jakości powietrza: ZOBACZYĆ  

POWIETRZE 

Zmiany wymagane w celu poprawy jakości powietrza bezpośrednio wpływają na życie ludzi (zmiana 

systemu ogrzewania, zmiany systemu transportowego w miastach itp.), dlatego też wymagają 

pełnego zrozumienia problemu oraz uzyskania zaangażowania społecznego. Bez wsparcia 

społecznego zwłaszcza na szczeblu lokalnym, ale również na szczeblu centralnym i regionalnym, 

niemożliwe będzie przeprowadzenie niezbędnych działań.  

Instrumenty i narzędzia 

Poziom centralny: 

I. Programy edukacyjne wykorzystujące nowoczesne formy komunikacji (m.in. media 

społecznościowe). Programy te powinny uwypuklać tematykę korzyści wynikających z poprawy 

jakości powietrza wykorzystując metody szacowania korzyści; (do uwzględnienia  

w perspektywie badań i rozwoju) (NOWE – w zakresie tematu jakości powietrza); 

II. Programy nauki obywatelskiej mającej na celu uzyskanie zrozumienia problemu  

i zaangażowania społeczeństwa (w tym wykorzystanie technologii tanich czujników 

pomiarowych – do uwzględnienia w badaniach i rozwoju) (NOWE); 

III. Prognozy stężeń z wykorzystaniem modelowania matematycznego. Dołączenie prognoz stężeń 

do zestawu prognoz pokazywanych w programach informacyjnych (prognozy pogody, prognozy 

alergenów) (NOWE w zakresie sposobu wykorzystania prognoz); 

IV. Dostęp do informacji - wygodne i łatwe w obsłudze portale informacyjne dotyczące wyników 

pomiarów, baz emisyjnych, wpływu na zdrowie różnych poziomów zanieczyszczeń (m.in. portal 

GIOŚ); 
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V. Uświadomienie korzyści  poprzez wprowadzenie zróżnicowanych stawek ubezpieczenia 

zdrowotnego w zależności od stanu jakości powietrza (aktualizowane np. zgodnie z rocznymi 

ocenami jakości powietrza). Ze względu na zwiększone ryzyko zachorowań wynikające ze złej 

jakości powietrza na obszarach występowania przekroczeń stawki ubezpieczenia zdrowotnego 

mogą zostać podwyższone (NOWE); 

VI. Informacje o wpływie na zdrowie - powiązanie jakości powietrza z profilaktyką zdrowotną  

(w perspektywie badań i rozwoju – projekty badawcze) (NOWE). 

 

Na szczeblu lokalnym i regionalnym instrumenty są bardzo podobne jak na szczeblu centralnym, 

różnić się będą przede wszystkim zakresem merytorycznym i poziomem szczegółowości. 

Poziom wojewódzki  

I. Programy edukacyjne wykorzystujące nowoczesne formy komunikacji (m.in. formy media 

społecznościowe (do uwzględnienia w perspektywie badań i rozwoju). Programy te powinny 

uwypuklać tematykę korzyści wynikających z poprawy jakości powietrza wykorzystując metody 

szacowania korzyści (NOWE – w zakresie tematu jakości powietrza). 

Poziom lokalny 

I. Programy edukacyjne wykorzystujące nowoczesne formy komunikacji (m.in. formy media 

społecznościowe (do uwzględnienia w perspektywie badań i rozwoju). Programy te powinny 

uwypuklać tematykę korzyści wynikających z poprawy jakości powietrza wykorzystując metody 

szacowania korzyści (NOWE – w zakresie tematu jakości powietrza); 

II. Programy nauki obywatelskiej mającej na celu uzyskanie zrozumienia problemu  

i zaangażowania społeczeństwa (wykorzystanie technologii tanich czujników pomiarowych – do 

uwzględnienia w badaniach i rozwoju) (NOWE); 

III. Informacja o prognozowanych poziomach stężeń z m.in. wykorzystaniem modelowania 

matematycznego (portale lokalne, lokalne oddziały telewizji i radia);  

IV. Dostęp do informacji - wygodne i łatwe w obsłudze portale informacyjne dotyczące wyników 

pomiarów, baz emisyjnych, wpływu na zdrowie różnych poziomów zanieczyszczeń na poziomie 

lokalnym. 

Perspektywa procesów wewnętrznych  

Cel 3: Uzyskanie spójnego na wszystkich poziomach systemu organizacyjnego odpowiedzialnego za 

jakość powietrza  

Jako jedną z barier wskazuje się luki w zakresie odpowiedzialności za jakość powietrza zwłaszcza na 

poziomie lokalnym. Należy stworzyć warunki organizacyjne umożliwiające realizację przyjętego celu. 

W zakresie zmian organizacyjnych należy wzmocnić przede wszystkim strukturę organizacyjną na 

poziomie lokalnym np. utworzenie stanowiska w każdym urzędzie odpowiedzialnego za sprawy 

jakości powietrza w mieście. Należy wzmocnić istniejącą jednostkę organizacyjną na szczeblu 
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centralnym poprzez zdefiniowanie zakresu odpowiedzialności i przydzieleniu odpowiedniego budżetu 

oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy różnymi jednostkami (np. MŚ i GIOŚ, KOBiZE). Proponuje się 

też przeanalizowanie zakresu obowiązków poziomu wojewódzkiego w zarządzaniu jakością 

powietrza. Poziom wojewódzki obecnie jest odpowiedzialny za opracowanie POP i można ocenić, że 

realizuje swoje zadania. Na poziomie regionalnym WIOSie dokonują oceny jakości powietrza i 

prowadzą monitoring jakości powietrza. Zanieczyszczenie powietrza „nie zna granic”, dlatego też 

próba zarządzania jakością powietrza z poziomu wojewódzkiego od strony merytorycznej jest 

zasadna. Jednakże większość działań dotyczy miast i samorząd wojewódzki nie ma narzędzi do 

realizacji opracowanego POP, który w rezultacie w dużej mierze staje się dokumentem „na półkę”.   

Cel 4 Zlikwidowanie barier prawnych  

Zastosowanie możliwych narzędzi mających na celu poprawę jakości powietrza (głównie 

organizacyjnych jak i monitorująco-kontrolnych) napotkało na liczne bariery związane z brakiem 

ustanowionych zasad prawnych. Analizę zaproponowanych zmian prawa umożliwiających realizację 

POP opisano w ekspertyzie GDOŚ. Dodatkowo w rozdziale 3 odniesiono się do proponowanych 

zmian. Za najbardziej pilne można uznać zmiany związane z umożliwieniem obniżenia cen 

paliw/nośników energii niskoemisyjnych oraz możliwości nałożenia standardów emisyjnych na małe 

źródła ogrzewania indywidualnego oraz kontroli i egzekucji tego obowiązku.   

Instrumenty i narzędzia 

Poziom centralny: 

I. Modyfikacja struktury organizacyjnej – nadanie celu, zakresu działań i budżetu oraz przejrzystej 

struktury współpracy dla różnych jednostek na poziomie centralnym. Połączenie organizacyjne 

z działaniami związanymi ze zmianami klimatu np.: z Narodowym Programem Rozwoju 

Gospodarki Niskoemisyjnej umiejscowionym w Ministerstwie Gospodarki (NOWE); 

II. Wzmocnienie funkcji kontrolnych WIOŚ – jednym z metod może być przeorganizowanie służb 

ochrony środowiska w zakresie zadań kontrolnych i monitoringowych i utworzenie centralnej 

Agencji Ochrony Środowiska z oddziałami na poziomie województw o znacznie większym 

budżecie, ale też znacznie większej odpowiedzialności za jakość powietrza (NOWE);  

III. Wprowadzenie zmian prawnych likwidujących bariery w realizacji proponowanych działań POP. 

Poziom wojewódzki   

I. Ograniczenie zakresu odpowiedzialności na poziomie regionalnym (wojewódzkim) w zakresie 

opracowania POP do opracowania diagnozy jakości środowiska i określenia kierunków działań 

na poziomie regionalnym. Szczegółowy plan wdrożeniowy powinien być na podstawie diagnozy 

opracowywany na poziomie lokalnym. Zlikwidowałoby to obecną barierę związaną z 

niezależnością samorządów i brakiem przyjęcia przez samorząd lokalny programu 

opracowanego przez samorząd na poziomie wojewódzkim. (NOWE);  

II. Wykorzystanie Struktur Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) do osiągania celów 

poprawy jakości powietrza (NOWE). 
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Poziom lokalny 

I. Ustanowienie jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie jakością powietrza na poziomie 

lokalnym. Celem określonym na poziomie lokalnym nie może być realizacja poszczególnych 

zadań, tylko osiągniecie określonych korzyści/braku przekroczeń. Za nadanym celem  

i odpowiedzialnością musi pójść odpowiedni budżet oraz ramy organizacyjne i uprawnienia. Na 

poziomie lokalnym powinien być wybierany najefektywniejszy dopasowany do warunków 

lokalnych zestaw narzędzi i technologii (NOWE); 

II. Nałożenie obowiązku opracowania dokumentu wdrożeniowego POP (jako osobny dokument 

M(G)POP – Miejski/Gminny Program Ochrony Powietrza lub jako element istniejących 

dokumentów np. Programu ochrony środowiska) (NOWE); 

Przykładowe narzędzia możliwe do zastosowania na poziomie lokalnym w ramach dokumentu 

wdrożeniowego POP: 

o PONE 

o SOEK - Stefa niskiej emisji komunikacyjnej (NOWE) 

o PDK 

o System egzekucji standardów emisyjnych z kotłów domowych (np. poprzez 

służby kominiarskie) (NOWE) 

o Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

o Inteligentne systemy transportowe 

o P&R (Parkuj i Jedź) 

o Ograniczenia ruchu samochodowego w centrum miast – kompleksowe 

rozwiązania  

o Wymiana taboru komunikacji zbiorowej 

o Rozwój komunikacji zbiorowej, w tym metra i kolei aglomeracyjnej 

o Rozwój alternatywnych środków transportu: ścieżki rowerowe, system 

miejskiego wypożyczania rowerów, carpooling itp. 

o SMART city - kompleksowe podejście do miasta jako skomplikowanego 

organizmu (NOWE) 

o System kontroli dostawców paliw – (NOWE); 

III. Wykorzystanie Planów gospodarki niskoemisyjnej do osiągania celów poprawy jakości 

powietrza (NOWE). 

Perspektywa badań i rozwoju  

Cel 5: Wdrożenie nowoczesnych technik i technologii głównie w zakresie ograniczania niskiej emisji  

W tej perspektywie dokonano przeglądu istniejących i stosowanych technologii i metod zarządzania 

jakością powietrza.  

Instrumenty i narzędzia 

Poziom centralny: 
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I. Metodyka obliczania kosztów i korzyści w skali kraju wynikających z jakości powietrza (NOWE); 

II. Prowadzenie badań dotyczących spójności między polityką klimatyczną i polityką jakości 

powietrza (NOWE); 

III. Wypracowanie modelu prognostycznego badającego odpowiednie przyszłe scenariusze 

(NOWE); 

IV. Wykorzystanie ram finansowych w zakresie badań i rozwoju na badania m.in. dotyczące metod 

ograniczania emisji z kotłów domowych i wpływu zanieczyszczeń na zdrowie np.: 

o Technologie spalania węgla w kotłach domowych, 

o Technologie przetwarzania paliw węglowych, 

o Połączenie monitoringu jakości powietrza i oceny stanu zdrowia mieszkańców. 

 

Poziom wojewódzki 

I. System modelowania regionalnego przez WIOŚ do ocen jakości powietrza (w trakcie realizacji 

przez GIOŚ/WIOŚ); 

II. Wdrażanie nowych metod obliczeniowych/modelowych i pomiarowych (np. modele 

receptorowe, badania składu chemicznego i inne) do lepszej diagnostyki problemu. 

 

Poziom lokalny 

I. Optymalizacja działań – przy opracowaniu planu wdrożenia POP na poziomie lokalnych 

szczególna uwagę należy skupić na optymalizacji działań w zakresie kosztów, efektu (redukcji 

stężeń) uwzględniając bariery socjo-ekonomiczne. Wymagać to może wykonania szczegółowych 

analiz poszczególnych scenariuszy działań z użyciem narzędzi modelowych (NOWE); 

II. Wypracowanie technologii do egzekucji ograniczeń w SOEK (np. automatyczne odczytywanie nr 

rejestracyjnych) (NOWE); 

III. Technologie zdalnego pomiaru emisji z kominów (NOWE);  

IV. Wdrażanie nowoczesnych metod umożliwiających mieszkańcom śledzenie zmian jakości 

powietrza i wpływu na zdrowie on-line (w czasie prawie rzeczywistym) (NOWE): 

o Techniki modelowe obliczania/prognozowania stężeń zanieczyszczenia obszarze 

miasta 

o Technologie obliczania/pomiaru emisji on-line (w trybie prawie rzeczywistym) 

o Technologie przesyłu informacji (np. na komórki/tablety) 

o Technologie osobistych czujników pomiaru jakości powietrza; 

V. Projekty innowacyjne – dotyczące wdrażania systemu energetyki rozproszonej na obszarze 

miasta/gminy (NOWE- choć pierwsze projekty już powstają); 

VI. Projekty innowacyjne dotyczące nowych form komunikacji w mieście; 

VII. Projekty innowacyjne SMART CITY (NOWE). 

Poniżej opisano kilka najbardziej interesujących nowych rozwiązań technologicznych: 

1. Nauka obywatelska (citizens science) – projekty mające na celu osiągnięcie zaangażowania 

społeczeństwa w działania w zakresie poprawy jakości powietrza  
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Nauka obywatelska to badania naukowe, w których wolontariusze współpracują z badaczami 

zawodowymi, a także forma edukacji naukowej, forma współpracy w badaniach naukowych oraz 

ruch społeczny. „Wielkie projekty w nauce o środowisku, oparte na gromadzeniu wielkiej ilości 

danych terenowych, często odnoszą sukces jedynie dzięki wolontariuszom” (Wikipedia). Nauka 

obywatelska to nowoczesna interaktywna forma edukacji, a udział wolontariuszy w monitoringu 

środowiska jest najbardziej aktywną formą realizacji koncepcji dostępu społeczeństwa do 

informacji. Jest to zgodne z trendem przedstawionym na rysunku poniżej obrazującym kierunek 

zmian społeczeństwa w zakresie wdrażania polityk w kierunku czynnego zaangażowania w 

zmiany w otaczającej rzeczywistości. Z jednej strony taki trend występuje oddolnie – tworzy się 

coraz bardziej obywatelskie i aktywne społeczeństwo, z drugiej strony działania w zakresie 

jakości powietrza wymagają zgody, akceptacji i zaangażowania społeczeństwa ze względu na ich 

stopień trudności i koszty społeczne ponoszone przy ich wdrażaniu.  

 

Rysunek 19. Trendy zmian społecznych oraz trendy sposobu konsultacji i wdrażania nowych polityk 
środowiskowych (źródło: EEA) 

2. Zastosowanie tanich czujników do pomiaru poziomu zanieczyszczeń 

Tworzenie sieci pomiarów uzupełniających będzie sprzyjać zarówno edukacji ekologicznej, jak  

i włączeniu mieszkańców w projekty redukcji emisji. Sieci oparte na tanich czujnikach (CANAR IT, 

AQMesh, M-DUST) charakteryzują się przewodowym/bezprzewodowym standardem transmisji 

danych oraz minimum obsługi serwisowej (ale może być niezbędna).  
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Rysunek 20. Przykładowy czujnik pomiaru M_DUST pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 (źródło: 
http://www.particle-sensor.com/) 

Czujniki mogą mieć zastosowanie w celach: 

 Osobistych/indywidualnych np. określenia jakie części miasta są bezpieczne pod względem 

jakości powietrza? Jak uniknąć wysokich stężeń zanieczyszczeń pochodzących z komunikacji 

samochodowej? 

 Zarządzania jakością powietrza w mieście: określenie gdzie występują niekontrolowane 

emisje, np. lotnych związków organicznych; określenie lokalizacji innych stanów awaryjnych 

(np. pożarów);  

 Regulacji ruchu pojazdów w mieście; 

 Monitoringowych: określenie trendów dobowych, tygodniowych i sezonowych 

zanieczyszczenia powietrza; monitorowanie lokalnych działań naprawczych. 

Projekt z zastosowaniem czujników może obejmować przykładowo następujący zakres:  

 Wstępną analizę danego obszaru (rodzaje substancji / emisja / imisja); 

 Propozycję liczby punktów i ich lokalizacji, specyfikację urządzeń pomiarowych wraz  

z kalkulacją kosztów oraz metodę (narzędzie IT) zbiorczej analizy uzyskanych danych 

pomiarowych; 

 Zastosowanie informacji do celów edukacyjnych i decyzyjnych. 

 

3. Innowacyjny transport miejski (samochody elektryczne, inne formy transportu zbiorowego) 

 Samochody elektryczne + infrastruktura w mieście; 

 Projekty publicznej wypożyczalni transportu elektrycznego (analogicznie do rowerowych 

projektów); 

 Nowoczesne technologie transportu naziemnego (rysunek 21); 
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Rysunek 21. Przykładowy projekt naziemnego systemu transportowego (źródło: 
http://www.skytran.us/graphics.html) 

4. Projekty typu SMART CITY 

Smart City model: miasta zbudowane na kombinacji kompetencji i działań świadomych, 

podejmujących decyzje, niezależnych mieszkańców. Inteligentne miasto charakteryzuje 6 cech 

przedstawionych na rysunku poniżej 6 

 

Rysunek 22. Smart City - 6 cech inteligentnego miasta (źródło: http://www.smart-cities.eu/model.html) 

                                                           

6
 http://www.smart-cities.eu/model.html  
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Najciekawsze projekty dotyczą kompleksowej zmiany całego fragmentu miasta uwzględniające: 

zintegrowany system energetyczny z wykorzystaniem OZE, system transportowy, nowoczesne 

budownictwo efektywne energetyczne (automatyzacja, budynki pasywne, okna fotowoltaiczne 

itp.), starannie zaprojektowaną przestrzeń publiczną, system informacyjny oraz system usług. 

Rysunek poniżej przedstawia budynek w Londynie z kompensacją przyrodniczą. 

 

Rysunek 23. Przykład innowacyjnych rozwiązań w budownictwie (kompensacja przyrodnicza w budynkach  
(źródło: opracowanie własne) 

5. Projekty dotyczące rozwiązania systemu energetycznego w skali miasta/gminy w kierunku 

energetyki rozproszonej i prosumenckiej, a w ramach tego w szczególności zwiększenie 

wykorzystania źródeł odnawialnych. Warto tu wymienić następujące technologie: 

 Inteligentne sieci energetyczne (ISE), w tym mikrosieci; 

 Fotowoltaika; 

 Scentralizowany system kontroli procesów spalania u indywidualnych użytkowników; 

 Małe reaktory modułowe – jako pomysł na uniezależnienia energetycznego miasta (pomysł 

budzi kontrowersje ze względu na bezpieczeństwo i problem z zagospodarowaniem 

odpadów).  

Na rysunku poniżej przedstawiono zdjęcie małego wiatraka zlokalizowanego na budynku  

w Londynie. 
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 Rysunek 24. Przykład innowacyjnych rozwiązań w budownictwie (lokalizacja wiatraka w centrum Londynu) 
(źródło: opracowanie własne) 

6. Projekty związane z ograniczaniem negatywnego wpływu węgla na jakość powietrza 

 Wprowadzanie w ramach programów PONE scentralizowanego monitoringu spalania  

w kotłach węglowych w celu wspomagania kontroli spalania paliw oraz ograniczania 

zapotrzebowania na ciepło poprzez optymalizacje procesu spalania. Pomysł ten został 

zaproponowany przez Instytut Przeróbki Chemicznej Węgla. Koncepcja opiera się na 

wprowadzeniu systemu monitorowania danych pracy kotłów i pieców oraz spalanych paliw  

w gospodarstwach domowych w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego  

i energooszczędnego funkcjonowania tych urządzeń. Może być wdrażana w ramach 

programów PONE. Wymagałaby wprowadzenia odpowiednich kotłów retortowych 

wyposażonych w sterowniki7;  

 Wprowadzenie certyfikacji węgla (kontynuacja pomysłu węgla kwalifikowanego) 

wprowadzanego na rynek w województwie śląskim w celu umożliwienia lepszej kontroli 

jakości paliw wprowadzanych na rynek. Certyfikację mogą przeprowadzać instytuty lub 

uczelnie śląskie. System sprzedaży indywidualnej węgla powinien odbywać się przez 

jednostki autoryzowane;8 

 Dalsze badania nad przeróbką węgla na paliwo niskoemisyjne przy zachowaniu efektywności 

kosztowej. 

 

                                                           

7
 I  

6
 Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne 

poziomy substancji w powietrzu, Katowice, 2010 
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5.3 Podsumowanie 

Brak widocznych efektów działań podejmowanych obecnie na rzecz poprawy jakości powietrza jest 

jednym z głównych wniosków wynikających z przeprowadzonych badań i analiz. Zidentyfikowano 

najważniejsze elementy systemu, które w istotny sposób wpływają na realizację działań i ich 

efektywność: 

I. Wysoki priorytet poprawy jakości powietrza na szczeblu rządowym 

II. Zaangażowanie społeczne w dobro, jakim jest jakość powietrza 

III. Fundusze, organizacja i zarządzanie środkami na rzecz poprawy jakości powietrza na 

szczeblu lokalnym 

IV. Optymalizacja działań  

W celu usystematyzowania i wybrania efektywnych działań, które pomogą osiągnąć wymienione 

wyżej 4 priorytety, wykorzystano metody zarządzania, wykorzystano metody zarządzania, w tym 

zarządzania przez cele i strategiczną kartę wyników i cele określono dla jej perspektyw.  

Jako najważniejszą proponowaną zmianę proponuje się ustalenie celu na szczeblu centralnym 

wskazującym bezpośrednio na powiązanie jakości powietrza z korzyściami finansowymi zarówno 

społeczeństwa (poprawa zdrowia ludzi) jak i budżetu państwa i gospodarki (rynku pracy). Przełożenie 

języka standardów jakości powietrza i stężeń na język związany z korzyściami finansowymi pomoże  

w komunikacji pomiędzy różnymi stronami.  

Zaproponowano pięć celów w czterech perspektywach dla wprowadzenia poprawy jakości powietrza: 

Cel 1: Uzyskanie oszczędności określonej w liczbie zwolnień oraz pobytu w szpitalu w latach 2020-

2030 (perspektywa finansowa) 

Ustalenie celu wymagać będzie szeregu działań, w tym za najważniejsze uznać można: opracowanie 

na szczeblu centralnym dokumentu strategicznego (np. KPOP), w którym cel zostanie sformułowany  

i przyjęty lub zaakceptowany przez Radę Ministrów. Powiązanie polityki jakości powietrza z polityką 

klimatyczną może wspomóc w podniesieniu rangi problemu jakości powietrza.  

Narzędziami do realizacji tak określonego celu są: 

 Kształtowanie cen nośników energii, które zachęci obywateli do wymiany systemów 

grzewczych na takie, które eliminują emisje zanieczyszczeń do powietrza lub takie, które ją 

zdecydowanie redukują (poprzez uwzględnienie kosztów zewnętrznych w cenach paliwa lub 

dofinansowanie do kosztów eksploatacyjnych paliw niskoemisyjnych na obszarach 

przekroczeń); 

 Ograniczenie sprzedaży paliw stałych (węgla o niskiej jakości) odbiorcom indywidualnym. 

Drugą zasadniczą proponowaną zmianą jest wzmocnienie zarządzania jakością powietrza na szczeblu 

lokalnym. Samorząd lokalny powinien mieć jasno sprecyzowaną odpowiedzialność za utrzymanie 
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dobrej jakości powietrza dla mieszkańców wraz z określonym budżetem umożliwiającym realizację 

celu. Konsekwentnie samorząd lokalny powinien być odpowiedzialny za opracowanie planu  

o charakterze wdrożeniowym POP. Ważnym elementem planu powinna być optymalizacja działań. 

POP na poziomie regionalnym można ograniczyć do części diagnostycznej i głównych kierunków 

działań o znaczeniu regionalnym. 

Cel 2: Uzyskanie zaangażowania społeczeństwa w proces poprawy jakości powietrza: ZOBACZYĆ  

POWIETRZE dotyczy przede wszystkim  uzyskania wsparcia i zaangażowania społeczeństwa  

w działania na rzecz poprawy jakości powietrza (perspektywa społeczeństwa). Wśród 

najważniejszych instrumentów wymienia się: programy edukacyjne z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych oraz technik modelowych, naukę obywatelską jako doskonałe narzędzie do 

budowania świadomości i zaangażowania uczestników oraz informacje o wpływie na zdrowie - 

powiązanie jakości powietrza z profilaktyką zdrowotną. Najbardziej intensywne działania powinny 

być przeprowadzane na szczeblu lokalnym, a w drugiej kolejności na szczeblu centralnym. 

Cel 3: Uzyskanie spójnej na wszystkich poziomach systemu organizacyjnego odpowiedzialności 

podmiotowej  za  jakość powietrza 

Cele te związane są z perspektywą procesów wewnętrznych i ich rolą jest wspieranie realizacji 

pozostałych celów poprzez tworzenie ram organizacyjnych i prawnych. Do najważniejszych działań  

w zakresie powyższych celów należą:  

 Modyfikacja struktury organizacyjnej na szczeblu centralnym – nadanie celu, zakresu działań  

i budżetu, oraz przejrzystej struktury współpracy dla różnych jednostek na poziomie 

centralnym;  

 Połączenie organizacyjne z działaniami związanymi ze zmianami klimatu np.: z Narodowym 

Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej umiejscowionym w Ministerstwie 

Gospodarki; 

 Ustanowienie jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie jakością powietrza na poziomie 

lokalnym wraz z obowiązkiem opracowania planu wdrożeniowego POP oraz wykorzystaniem 

planów gospodarki niskoemisyjnego do osiągania celów poprawy jakości powietrza; 

 Wzmocnienie funkcji kontrolnych WIOŚ (poprzez utworzenie Agencji Ochrony Środowiska); 

 Ograniczenie zakresu odpowiedzialności na poziomie regionalnym w zakresie opracowania 

POP. 

Cel 4 Zlikwidowanie barier prawnych  

Zastosowanie możliwych narzędzi mających na celu poprawę jakości powietrza (głównie 

organizacyjnych jak i monitorująco-kontrolnych) napotkało na liczne bariery związane z brakiem 

ustanowionych zasad prawnych. Za najbardziej pilne można uznać zmiany związane z umożliwieniem 

obniżenia cen paliw/nośników energii niskoemisyjnych oraz możliwości nałożenia standardów 

emisyjnych na małe źródła ogrzewania indywidualnego oraz kontroli i egzekucji tego obowiązku. 
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Cel 5: Wdrożenie nowoczesnych technik i technologii głównie w zakresie ograniczania niskiej emisji 

(perspektywa badań i rozwoju)  

Do najważniejszych kierunków badan i rozwoju wspierających osiągnięcie celu głównego należą: 

 Optymalizacja działań w zakresie kosztów, efektu (redukcji stężenia) z uwzględnieniem barier 

socjo-ekonomicznych; 

 Metodyka obliczania kosztów i korzyści w skali kraju wynikających z jakości powietrza; 

 Nauka obywatelska – projekty mające na celu osiągnięcie zaangażowania społeczeństwa  

w działania w zakresie poprawy jakości powietrza; 

 Badania dotyczące spójności między polityką klimatyczną a jakością powietrza;  

 Badania w zakresie uspójnienia monitoringu jakości powietrza i oceny stanu zdrowia 

mieszkańców; 

 Zastosowanie nowoczesnych metod pomiarowych (tanie czujniki); 

 Metody umożliwiające mieszkańcom śledzenie zmian jakości powietrza i wpływu na zdrowie 

w czasie prawie rzeczywistym. 

Wśród najważniejszych innowacyjnych kierunków rozwiązań systemowych należy wymienić: 

 Projekty dotyczące wdrażania systemu energetyki rozproszonej na obszarze miasta/gminy; 

 Projekty dotyczące nowych form komunikacji w mieście; 

 Projekty SMART CITY. 

6 Określenie skutków finansowych, gospodarczych i społecznych, 

wynikających z konieczności podjęcia działań naprawczych, 

mających na celu osiągnięcie nowych wymagań w dziedzinie 

ochrony powietrza w Polsce 

W rozdziale tym oszacowano koszty i korzyści związane z wdrożeniem nowych wymagań w dziedzinie 

ochrony powietrza dla różnych scenariuszy legislacyjnych w skali kraju. Analiza ta obejmuje zarówno 

wszystkie sektory gospodarki jak i wskazuje koszty tych działań w ujęciu gospodarczym i społecznym.  

Zestawienie skutków finansowych, gospodarczych i społecznych opracowano dla 4 scenariuszy, gdzie: 

 CAFE-Göteborg – oznacza scenariusz niezaostrzania standardów jakości powietrza, 

określonych w dyrektywie CAFE, w tym dla drugiej fazy standardu dla pyłu PM2,5 od roku 

2020, przy założeniu wprowadzenia poprzez nowelizację dyrektywy NEC nowych pułapów 

emisyjnych określonych w załączniku II do Protokołu z Göteborga na rok 2020 (bez 

zaostrzania pułapów redukcji); 

 CAFE-Göteborg_bis – oznacza scenariusz jw. z zaostrzeniem poziomów redukcji pułapów 

emisyjnych o 5/10/15% odpowiednio dla lat 2025/2030/2050; 
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 CAFE_bis- Göteborg – oznacza zaostrzenie standardów jakości powietrza dla pyłu drobnego 

PM2,5 od roku 2020 poniżej stężenia 20 μg/m3 oraz wprowadzenie dodatkowych standardów 

dla pyłu PM1,0 oraz sadzy, przy założeniu wprowadzenia poprzez nowelizację dyrektywy NEC, 

nowych pułapów emisyjnych określonych w załączniku II do Protokołu z Göteborga na rok 

2020 (bez zaostrzania pułapów redukcji); 

 CAFE_bis- Göteborg_bis – oznacza scenariusz jw. z zaostrzeniem poziomów redukcji pułapów 

emisyjnych o 5/10/15% odpowiednio dla lat 2025/2030/2050. 

6.1 Metoda badania i stosowane narzędzia 

Analiza kosztów i korzyści została przeprowadzona w oparciu o istniejące opracowania wykonane  

w kraju i za granicą. Pozyskane dane socjoekonomiczne zostały poddane analizie i ocenie eksperckiej 

tak, aby uzyskać określenie kosztów i korzyści dla 4 scenariuszy legislacyjnych. W analizie kosztów 

uwzględniony został podział na sektory gospodarki według podziału na 11 kategorii (S1-S11) 

odpowiadających kategoriom SNAP (Standardized Nomenclature for Air Pollutants):  

- S1 - SNAP 1: Procesy spalania w  produkcji i transformacji energii, 

- S2 - SNAP 2: Procesy spalania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym, 

- S3 - SNAP 3: Procesy spalania w przemyśle, 

- S4 - SNAP 4: Procesy produkcyjne, 

- S5 - SNAP 5: Wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych, 

- S6 - SNAP 6: Zastosowanie rozpuszczalników i innych produktów, 

- S7 - SNAP 7: Transport drogowy, 

- S8 - SNAP8 : Inne pojazdy i urządzenia, 

- S9 - SNAP9: Zagospodarowanie odpadów, 

- S10 - SNAP 10: Rolnictwo, 

- S11 - SNAP 11: Inne źródła. 

W analizie kosztów w przypadku korzystania z danych dla kategorii SNAP dane te zostały 

przyporządkowane do zdefiniowanych powyżej sektorów. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne 

oszacowane zostały głównie: 

 na podstawie danych zawartych w raportach International Institute for Applied Systems 

Analysis (IIASA) opracowanych w ramach tzw. NEC3 (National Emission Ceilings) dla 

dyrektywy NEC i przygotowywanych w związku ze Strategią tematyczną w sprawie 

zanieczyszczenia powietrza oraz jej przeglądem w roku 2013;  
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 na podstawie wyników analizy działań naprawczych i kosztów POP wynikających z analiz 

wskazanych w rozdziale 4; 

 na podstawie prognozy zapotrzebowania na energię i paliwa do 2030 r. w ramach polityki 

energetycznej kraju; 

 dane z BREF dla najlepszych dostępnych technik w zakresie zarówno procesów 

produkcyjnych oraz spalania paliw. 

Metodyka określenia kosztów i korzyści obejmuje następujące kroki: 

1. Określenie prognozy bazowej na lata 2020, 2025, 2030 i 2050 w podziale na poszczególne 

sektory SNAP. Prognoza bazowa opiera się na prognozowaniu zmian emisji z uwzględnieniem 

trendów rozwojowych oraz zmian wynikających z obowiązującego prawa. W prognozie 

uwzględnia się również planowane zmiany prawne, jeśli są one prawdopodobne do 

wdrożenia w najbliższym okresie. Trendy rozwojowe to obliczane prognozy m.in. PKB, 

zużycia/sprzedaży surowców lub paliw, cen paliw, zmiany demograficzne itp. Szczegółową 

metodykę dla poszczególnych kategorii SNAP opisano poniżej. 

KOSZTY: 

2. Określenie potencjału redukcji dla każdej kategorii SNAP – czyli oszacowanie ze względu na 

istniejącą technologię możliwości redukcji emisji zanieczyszczeń z poszczególnych sektorów 

gospodarki.  

3. Oszacowanie niezbędnych możliwych redukcji wynikających z poszczególnych scenariuszy. 

Redukcje należy zoptymalizować ze względu na potencjał redukcji dla danego SNAP, koszty 

jednostkowe redukcji i inne bariery (np. społeczne, organizacyjne). 

4. Określenie kosztów jednostkowych redukcji emisji dla poszczególnych kategorii SNAP (zł/Mg 

redukcji zanieczyszczenia). 

5. Obliczenie kosztów redukcji na podstawie oszacowanych niezbędnych redukcji emisji wg 

wymagań danego scenariusza i wyliczonych kosztów jednostkowych redukcji.  

KORZYŚCI: 

6. Określenie zmian stężeń wynikających z wdrożenia danego scenariusza (aproksymacja na 

podstawie wyników modelowania stężeń dla scenariuszy opracowanych dla nowej Strategii 

Tematycznej przez  IIASA). 

7. Określenie możliwych redukcji parametru skrócenia życia (YOLL) ze względu na polepszenie 

jakości powietrza (zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń). 

8. Określenie kosztów unikniętych ze względu na polepszenie jakości powietrza (zmniejszenie 

stężeń zanieczyszczeń) uwzględniających następujące wskaźniki: 

a. zmniejszenie ilości nowych przypadków przewlekłego zapalenia oskrzeli, 

b. zmniejszenie ilości pobytów w szpitalu ze względu na choroby serca i dróg 

oddechowych, 

c. zmniejszenie utraconych dni pracy. 
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9. Oszacowanie korzyści na podstawie powyższych wskaźników. 

10. Porównanie kosztów i korzyści dla poszczególnych scenariuszy. 

Obliczenie kosztów i korzyści dla poszczególnych scenariuszy wymagało skomplikowanego 

opracowania modelu obliczeniowego złożonego z kilku modułów: 

1. Model prognozowania emisji 

2. Model określania kosztów działań jednostkowych i przeliczania na koszty jednostkowe 

3. Model definiowania scenariuszy 

4. Model obliczania kosztów poszczególnych scenariuszy 

5. Model aproksymacyjny szacowania wpływu redukcji emisji na zmiany stężeń (ze względu na 

ograniczony czas trwania projektu niemożliwe było przeprowadzenie obliczania stężeń za 

pomocą modeli matematycznych rozprzestrzeniania zanieczyszczeń) 

6. Model obliczania korzyści jednostkowych 

7. Model obliczania korzyści 

8. Model bilansowania kosztów i korzyści 

Na rysunku poniżej przedstawiono ogólny schemat metodyki.  

 

Rysunek 25. Schemat zastosowanej metodyki do liczenia skutków wdrożenia badanych scenariuszy (źródło: 
opracowanie własne) 
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6.2 Opracowanie prognozy bazowej 

6.2.1 Założenia ogólne 

W celu określenia wielkości emisji konieczne było ustalenie parametrów wszystkich aktywności 

w latach, dla których sporządzano prognozę. Emisje wylicza się ze wzoru ogólnego: 

Emisja = aktywność * wskaźnik emisji     

Zmiany emisji wynikające z zastosowania instrumentów ograniczających emisje określano na 

podstawie wzoru: 

Emisja = aktywność * wskaźnik emisji *poziom redukcji   

Podstawowymi danymi dla określenia parametrów aktywności były prognozy gospodarcze (ogólne  

i sektorowe): 

1. Założono wzrost gospodarczy na poziomie prognozy PKB, przygotowanej przez Ministerstwo 

Finansów. W prognozie tej założono, że średnie realne tempo wzrostu PKB będzie stopniowo 

zbliżać się w horyzoncie prognozy do długookresowego tempa wzrostu tej kategorii w Unii 

Europejskiej. W rozpatrywanym okresie gospodarka Polski będzie się rozwijać ze średnim 

tempem wzrostu PKB na poziomie 3,4% do roku 2020 i 3,1% do roku 2050. Jest to tempo 

znacząco niższe od przyjętego do „Prognozy dla PEP 2030”, które wynosiło 5,1%9; 

2. Prognozy:  

 finalnego zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło sieciowe stosownie do 

prognozy rozwoju gospodarczego, opublikowanej przez Ministerstwo Finansów, 

 struktury mocy i produkcji energii elektrycznej przez źródła krajowe w poszczególnych 

latach horyzontu prognozy,  

przyjęto na podstawie opracowania ARE10;  

3. Prognozę liczby ludności oraz liczby gospodarstw domowych dla Polski przyjęto na podstawie 

prognoz GUS, zakładając liniowość trendu. 

Emisje dla roku odniesienia (2010) przyjęto wg danych KOBIZE. Ze względu na cele opracowania 

szczególną uwagę zwrócono na prognozowanie emisji pyłu PM2,5. 

6.2.2 SNAP 1: Procesy spalania w produkcji i transformacji energii 

Prognozy emisji oparto na trzech podstawowych parametrach: 

 prognozie zapotrzebowania na energię finalną do roku 2030; dla roku 2050 określono 

zapotrzebowanie zgodnie z linią trendu;   

 prognozie zmiany struktury paliw wyliczonych w opracowaniu ARE; dla roku 2050 określono 

zapotrzebowanie zgodnie z linią trendu;   

                                                           

9 Ministerstwo Gospodarki: Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, Agencja Rynku Energii 
S. A., Warszawa, 2011 

10 Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2011 
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 prognozie zmian wskaźników emisji wynikających z wdrożenia dyrektywy IED i nowych norm 

emisyjnych; założono, że docelowo normy IED w całości będą spełnione do 2025 roku. 

Analizowano osobno powyższe parametry dla poszczególnych paliw: węgiel kamienny, węgiel 

brunatny, gaz, olej, biomasa/drewno. Uwzględniono także podział na nowe i stare instalacje przy 

analizowaniu wskaźników emisji.   

Wyniki prognozy bazowej emisji pyłu PM2,5 dla kategorii S1 przedstawiono na wykresie poniżej. 

 

Rysunek 26. Wyniki prognozy bazowej emisji pyłu PM2,5 dla kategorii S1 (źródło: opracowanie własne) 

Naturalny trend zapotrzebowania na energię finalną rośnie, spadek emisyjności do roku 2025 

spowodowany jest wdrażaniem norm IED w elektrowniach i elektrociepłowniach, na to nakłada się 

dodatkowo niedostatek nowych mocy, których odbudowa skończy się w następnych latach. Do roku 

2050 prognozuje się wzrost udziału źródeł odnawialnych i spadek udziału paliw węglowych.    

6.2.3 SNAP 2: Procesy spalania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym 

Na podstawie bazy emisyjnej KOBIZE z 2010 roku określono udział poszczególnych podsektorów  

w emisji ogólnej SNAP 2. Na sektor gospodarstw domowych przypada ponad 80% emisji pyłów PM2,5 

i PM10 i ponad 70% emisji SO2 i NOx. Dlatego też skoncentrowano się przede wszystkim na prognozie 

dotyczącej sektora gospodarstw domowych. 

Prognozę zmian emisji określono dla poszczególnych podsektorów osobno na podstawie prognozy 

zapotrzebowania na ciepło sieciowe (ARE). Prognozę zweryfikowano o trendy liczby gospodarstw 

domowych. 

Na trendy naturalne nałożono obowiązki ograniczania emisji wynikające z obowiązującego prawa. 

Obecnie ze względu na występowanie przekroczeń wartości dopuszczalnych uchwalone POP 

nakładają na gminy obowiązki ograniczania tzw. niskiej emisji, którą można przyporządkować do 
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sektora SNAP 2. Na podstawie analizy POP określono wielkość niezbędnej redukcji niskiej emisji w 

skali kraju. Działania planowane w POP (wymiana węglowych źródeł ogrzewania na niskoemisyjne) 

przewidują redukcje o ok. 7,7% emisji pyłów PM10 i PM2,5 w skali całej kategorii SNAP 2. Wpływają 

one również na obniżenie emisji SO2 i NOx odpowiednio o ok. 7,7% i 3%.  

Poniższy rysunek przedstawia prognozowane zmiany emisji pyłu PM2,5 do roku 2050.  

 

Rysunek 27. Wyniki prognozy bazowej emisji pyłu PM2,5 dla kategorii S2 (źródło: opracowanie własne) 

Wzrost emisji do roku 2025 i następnie jej spadek wynika przede wszystkim z prognozowanego 

wzrostu zapotrzebowania na ciepło sieciowe (zgodne też z trendem zmiany liczby gospodarstw). 

Działania wynikające z POP łagodzą nieco wzrost emisji do roku 2020.  

Zmiany emisji uzależniono od prognozy liczby gospodarstw domowych (przyjętej na podstawie 

danych GUS).   

6.2.4  SNAP 3: Procesy spalania w przemyśle 

Dla kategorii SNAP 3 przyjęto trend zmian emisji zanieczyszczeń w latach 2010-2030 na podstawie 

trendu uzyskanego w modelu GAINS w scenariuszu CLE (current legislation). Jest to trend 

uwzględniający redukcję emisji do roku 2020 ze względu na implementację dyrektywy IED,  

a następnie zakładający powolny wzrost emisji ze względu na wzrost produkcji. Dla okresu 2030-2050 

przyjęto, że względny przyrost emisji będzie o połowę mniejszy niż w okresie 2010-2030. 

Poniższy rysunek przedstawia prognozowane zmiany emisji pyłu PM2,5 do roku 2050.  
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Rysunek 28. Wyniki prognozy bazowej emisji pyłu PM2,5 dla kategorii S3 (źródło: opracowanie własne) 

6.2.5  SNAP 4: Procesy produkcyjne 

Dla kategorii SNAP 4 przyjęto trend zmian emisji w latach 2010-2030 na podstawie trendu 

uzyskanego w modelu GAINS w scenariuszu CLE (current legislation). Dla okresu 2030-2050 przyjęto, 

że względny przyrost emisji będzie o połowę mniejszy niż w okresie 2010-2030. 

Poniższy rysunek przedstawia prognozowane zmiany emisji pyłu PM2,5 do roku 2050.  

 

Rysunek 29. Wyniki prognozy bazowej emisji pyłu PM2,5 dla kategorii S4 (źródło: opracowanie własne) 
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6.2.6  SNAP 5: Wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych 

Emisje pyłów wg bazy KOBIZE zostały określone dla procesów wydobycia węgla kamiennego. Dla 

wszystkich procesów należących do tej kategorii określono emisje LZO. Prognozę emisji oparto na 

prognozie zapotrzebowania na poszczególne paliwa11. Założono do roku 2020 redukcje emisji LZO 

wynikające z wdrażania obowiązku hermetyzacji stacji paliwowych (na podstawie szacowanej ilości 

stacji nie spełniających obowiązku). W obliczeniach założono, że do roku 2020 wszystkie stacje 

paliwowe będą spełniać obowiązek I i II stopnia hermetyzacji.  

Poniższy rysunek przedstawia prognozowane zmiany emisji pyłu PM2,5 do roku 2050.  

 

Rysunek 30. Wyniki prognozy bazowej emisji pyłu PM2,5 dla kategorii S5 (źródło: opracowanie własne) 

Zmienność trendów emisji pyłu wiąże się bezpośrednio z prognozowaną zmiennością 

zapotrzebowania na węgiel kamienny. Wzrost po 2020 roku może być spowodowany odbudową 

mocy i tym samym wzrostem zapotrzebowania na węgiel. Po 2030 roku z kolei udział energetyki 

węglowej maleje na rzecz odnawialnych źródeł energii.  

6.2.7 SNAP 6: Zastosowanie rozpuszczalników i innych produktów 

Sektor ten analizowano osobno dla poszczególnych podsektorów: 

a) farby i lakiery  

Prognozę zużycia farb i lakierów założono na poziomie wzrostu ok. 1% rocznie (na 

podstawie prognozy PKB i linii trendu zużycia farb i lakierów z lat poprzednich). Założono 

redukcje emisji LZO do roku 2020 wynikające z dyrektywy Decopaint12 dotyczące 

                                                           

11 Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, Załącznik do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” 
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2009 

12 Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych 
związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz 
produktach do odnawiania pojazdów ...  
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05. Wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych 
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ograniczeń zawartości LZO w farbach. Założono również stopniowe zwiększenie udziału 

zużycia farb wodnych w stosunku do farb rozpuszczalnikowych (z 65% w 2010 roku do 

95% w 2050 roku), 

b) rozpuszczalniki w gospodarstwach domowych – założono zgodność trendu zmian emisji  

z prognozą ilości gospodarstw domowych. Uwzględniono trend zmniejszenia zużycia 

zawartości rozpuszczalników zgodnie z trendem zmian udziału zużycia farb 

rozpuszczalnikowych w stosunku do farb wodnych, 

c) czyszczenie chemiczne – założono zgodność trendu zmian emisji z prognozą ilości 

mieszkańców, 

d) odtłuszczanie chemiczne, produkcja i przetwórstwo wyrobów chemicznych oraz 

ekstrakcja olejów - założono wzrost zgodny z trendem wzrostu produkcji przemysłowej 

ok. 2%. Dodatkowo założono spadek emisji o ok. 10% w okresie od 2010 do 2020 roku ze 

względu na wdrożenie dyrektywy IED (stosowanie konkluzji BAT). 

Zgodnie z dostępnymi danymi dla kategorii SNAP 6 nie uwzględnia się emisji pyłów. 

6.2.8 SNAP 7: Transport drogowy 

Prognozy emisji w tej kategorii oparto na dostępnych danych krajowych i europejskich w zakresie 

rozwoju transportu samochodowego. Wzrost wielkości przewozów pasażerskich i towarowych  

w sektorze pojazdów samochodowych w latach 2010-2030 przyjęto wg najnowszej Strategii rozwoju 

transportu13; dla okresu 2030-2050 przyjęto kontynuację linii trendu. Średni wiek pojazdów przyjęto 

na poziomie 12 lat dla roku 2010 oraz 11 lat dla lat 2020 i 2025. Przy takich założeniach można 

przyjąć szerokie spełnianie norm EURO 5 w roku 2020 oraz norm EURO 6 w roku 2025 przez pojazdy 

osobowe (dla samochodów ciężarowych odpowiednio EURO IV i V). Zastosowane w prognozie 

redukcje emisji jednostkowej wynikają z porównania norm emisji spełnianych w latach 2020 i 2025 

do roku 2010. Dla roku 2025 przyjęto korektę ze względu na niecałkowite spełnianie norm pyłowych 

EURO 6 / EURO V przez samochody o wieku starszym niż przeciętny. 

Dla okresu 2030-2050 przyjęto systematyczne rozpowszechnianie nowych niskoemisyjnych  

technologii motoryzacyjnych takich jak napęd hybrydowy, elektryczny i wodorowy. Na podstawie 

dostępnych prognoz zagranicznych14 przyjęto, że wynikające z tej zmiany technologicznej redukcje 

emisji względem roku 2025 wyniosą: 

- 20% w roku 2030, 

- 70% w roku 2050. 

Poniższy rysunek przedstawia prognozowane zmiany emisji pyłu PM2,5 do roku 2050.  

                                                                                                                                                                                     

do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE 
13 Prognoza rozwoju transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030); Ministerstwo Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej, 2013 
14 M.P.Walsh; Road Motor Vehicle Emissions; International Council of  Clean Transportation, 2012 
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Rysunek 31 Wyniki prognozy bazowej emisji pyłu PM2,5 dla kategorii S7 (źródło: opracowanie własne) 

6.2.9  SNAP 8: Inne pojazdy i urządzenia 

Dla kategorii SNAP 8 założono trend zmian emisji zgodny z trendem wyznaczonym dla kategorii 

SNAP 7. 

6.2.10  SNAP 9: Zagospodarowanie odpadów, SNAP 10: Rolnictwo, SNAP 11: Inne 

źródła 

Dla tych kategorii przyjęto stałą emisję w rozpatrywanym okresie. 

Zestawienie wyników prognozy bazowej emisji pyłu PM2,5 na lata 2020-2050 z wszystkich kategorii 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 10. Prognozowane wielkości emisji zanieczyszczeń w podziale na kategorie SNAP dla pyłu PM2,5 
(prognoza bazowa) (źródło: KOBiZE, obliczenia własne) 

Kategoria źródeł emisji SNAP 

Wielkość emisji [tys. Mg/rok] 
 

PM2,5 

2010 2020 2025 2030 2050 

01. Procesy spalania w sektorze 
produkcji i transformacji energii 

14,3 11,7 11,7 14,0 11,1 

02. Procesy spalania w sektorze 
komunalnym i mieszkaniowym 

68,3 69,0 69,8 68,5 66,7 

03. Procesy spalania w przemyśle 7,2 6,4 7,4 8,3 8,9 

04. Procesy produkcyjne 6,5 7,3 7,4 7,4 7,9 

05. Wydobycie i dystrybucja paliw 
kopalnych 

1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 
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Kategoria źródeł emisji SNAP 

Wielkość emisji [tys. Mg/rok] 
 

PM2,5 

2010 2020 2025 2030 2050 

06. Zastosowanie rozpuszczalników i 
innych produktów 

- - - - - 

07. Transport drogowy 22,4 12,8 7,4 3,3 1,6 

08. Inne pojazdy i urządzenia 9,4 5,3 3,1 1,4 0,7 

09. Zagospodarowanie odpadów 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

10. Rolnictwo 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

11. Inne 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Suma 137,1 121,4 115,7 111,9 105,8 

Redukcje względem 2010 
 

11,4% 15,6% 18,3% 22,8% 

Redukcje Göteborg / Göteborg_bis  
 

18,5% 23,4% 28,2% 33,1% 

W wyniku obowiązującego prawa nastąpią znaczące redukcje emisji pyłu PM2,5 w poszczególnych 

latach prognozy w odniesieniu do roku 2010, natomiast redukcje te są niewystarczające do 

osiągnięcia redukcji Göteborg / Göteborg_bis. Dlatego istnieje konieczność zaprojektowania 

scenariuszy dodatkowej redukcji pyłu PM2,5. Największy potencjał redukcji emisji pyłu PM2,5 

występuje dla kategorii SNAP 2. 

6.3 Opracowanie scenariuszy redukcji emisji 
Założenia wstępne: 

1. standard pyłu PM2,5 CAFE_bis od roku 2020 – na poziomie ok. 15 µg/m3 (tak jak obecnie w 

USA i Japonii); 

2. dotrzymanie pułapów SO2/NOx/NMVOC/NH3 wg nowych ustaleń Protokołu z Göteborga jest 

zagwarantowane poprzez spełnienie wymagań dyrektywy IED, co zostało uwzględnione w 

prognozie bazowej; 

3. w scenariuszach SC-1 do SC-4 interesuje nas związek pomiędzy redukcjami emisji pyłu PM2,5 

i uzyskanymi efektami w postaci obniżenia stężeń pyłu PM2,5; 

4. możliwe będzie (pod względem prawnym) tworzenie stref ograniczonej emisji 

komunikacyjnej (SOEK) w dużych miastach, w których stwierdzono znaczący wpływ tego 

rodzaju emisji na przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłu drobnego (PM10/PM2,5). 
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Scenariusz SC-1 (CAFE-Göteborg) 

Działanie: uzyskanie dodatkowej względem linii bazowej redukcji w kategorii SNAP 2 o 9 tys.t/rok do 

2020 r. W celu uzyskania zgodności ze standardem CAFE’2020 20 µg/m3 – podejmowane są działania 

typu SOEK. 

 

Komentarz: 

1. największy potencjał redukcji emisji PM2,5 z punktu widzenia wymagań Göteborga znajduje się 

w kategorii SNAP 2; 

2. jednocześnie redukcje w kategorii SNAP 2 bardzo sprzyjają osiągnięciu wymagań CAFE 

(standard dla PM2,5 20 µg/m3 od roku 2020); 

3. ze względu na wymagania Göteborga wystarczająca jest redukcja niskiej emisji (SNAP 2) o 9 tys. 

t/rok uzyskana do roku 2020; przy odpowiednio skierowanych przedsięwzięciach redukcyjnych 

(optymalizacja) jest to redukcja powodująca znaczącą poprawę jakości powietrza na terenach, 

gdzie obecnie wykazywane są przekroczenia; 

4. może się jednak okazać, że nawet przy dobrej optymalizacji redukcja na tym poziomie jest 

niewystarczająca do osiągnięcia standardu 20 µg/m3 od roku 2020 w niektórych strefach; 

5. stąd bierze się potrzeba podjęcia działań uzupełniających typu SOEK związanych lokalną 

redukcją emisji komunikacyjnej (SOEK oraz wymiana taboru komunikacji miejskiej i czyszczenie 

ulic); 

6. wprowadzenie stref SOEK powoduje lokalne obniżenie emisji – do strefy wjeżdża mniej 

pojazdów o dużej emisyjności; jednak w skali krajowej efekt redukcji nie jest wysoki; efekt ten 

wyrażono poprzez redukcję w skali kraju o 0,7 tys. t/rok dla SNAP 7. 

 

W jaki sposób uzyska się redukcję niskiej emisji pyłu PM2,5 w kategorii SNAP 2 o 9 tys. t/rok do roku 

2020. 

 Dotychczasowe działania redukcyjne dla pyłu PM10/PM2,5 polegające na zmianie paliwa, 

ograniczeniu zapotrzebowania na ciepło (termomodernizacja), rozbudowy systemów ciepła 

sieciowego, wprowadzaniu alternatywnych do spalania technologii grzewczych (technika 

solarna, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne) oraz modernizacji urządzeń grzewczych, 

będą pogłębiane, głównie na obszarach przekroczeń wartości dopuszczalnych PM10/PM2,5.  

 Zostaną efektywnie wykorzystane możliwości administracji publicznej w zakresie promocji 

ww. działań technicznych oraz w zakresie wsparcia finansowego indywidualnych 

użytkowników urządzeń grzewczych podejmujących działania redukcyjne. Na obszarach  

o najwyższych przekroczeniach wsparcie będzie dotyczyć również kosztów eksploatacyjnych 

ponoszonych przez mieszkańców uczestniczących w programach ograniczania niskiej emisji 

(dotacja do kosztów ogrzewania gazowego/elektrycznego). 

 Programy ograniczania niskiej emisji będą wdrożone również w małych miastach i na 

terenach wiejskich (duży potencjach redukcji), w których stwierdzono zły stan jakości 

powietrza ze względu na zawartość pyłów drobnych. 

 Redukcja rocznej emisji o 9 tys. t pyłu PM2,5 jest ogromnym przedsięwzięciem w skali 

krajowej. Zakładając, że efekt redukcji emisji pyłu PM2,5 dla pojedynczego gospodarstwa 
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domowego przechodzącego z ogrzewania tradycyjny paliwem stałym (węgiel, drewno) na 

rozwiązania ograniczające emisję wynosi przeciętnie ok. 40 kg/rok, w działaniach 

redukcyjnych będzie uczestniczyć ok. 225 tys. gospodarstw domowych. W przypadku 

dopuszczenia do stosowania tzw. nowoczesnych kotłów węglowych ilość wymaganych 

gospodarstw domowych uczestniczących w przedsięwzięciu może jeszcze wzrosnąć. 

 Istotną rolę odgrywa czynnik czasu. Proponowana dodatkowa redukcja o 9 tys. t/tok powinna 

być rozłożona w czasie tak, aby zapewnić wykonalność techniczną i finansową całego 

przedsięwzięcia. Optymalne jest równomierne rozłożenia osiąganych redukcji w okresie lat 

2014-2020, z uwzględnieniem początkowego okresu przygotowawczego (rok 2014),  

w którym osiągnięta redukcja będzie mała. W kolejnych 6 latach (2015-2020) roczny przyrost 

efektu redukcji emisji powinien wynieść ok. 1,5 tys. t/rok. 

 

Scenariusz SC-2 (CAFE- Göteborg_bis) 

Działanie: uzyskanie dodatkowej względem linii bazowej redukcji w kategorii SNAP 2 o 16 tys. t/rok 

do 2020 r. Zakłada się, że jest to działanie wystarczające aby uzyskać zgodność ze standardem 

CAFE'2020 – 20 µg/m3. 

 

Komentarz: 

1. jest to scenariusz, w którym uzyskuje się redukcję emisji wystarczającą do osiągnięcia 

zgodności ze standardem CAFE’2020, a jednocześnie spełnianie wymagań w zakresie 

zaostrzonych pułapów emisyjnych poprzez bardzo szeroko zakrojoną akcję redukowania 

niskiej emisji; 

2. skąd bierze się przypuszczenie o wystarczającej skali redukcji dla uzyskania zgodności z CAFE: 

wskaźnik AEI wyznaczony dla roku 2012 wynosi 26,1 µg/m3 uzyskanie wartości ok. 20 µg/m3 

wyznacza wymaganą redukcję (na poziomie stężeń) wynoszącą ok. 23%; stosując zasadę 

proporcjonalności stężeń do emisji wymagana redukcja emisji dla roku 2020 powinna 

wynosić również ok. 23%; wartość tę uzyskuje się poprzez zastosowanie redukcji o 16 tys. 

t/rok na S2; 

3. szacunkowa ilość gospodarstw domowych uczestniczących w przedsięwzięciu redukcji niskiej 

emisji pyłu PM2,5 o 16 tys. t/rok wynosi 400 tys. 

 

Scenariusz SC-3 (CAFE_bis - Göteborg) 

Działanie: uzyskanie dodatkowej względem linii bazowej redukcji w kategorii SNAP 2 o 12 tys. t/rok 

do 2020 r. zapewniającej spełnienie wymagań Göteborga (ale nie Göteborga_bis) i znaczącą poprawę 

jakości powietrza na terenie całego kraju.  W celu uzyskania zgodności z zaostrzonym standardem 

CAFE'2020 – 15 µg/m3 zakłada się bardzo zaawansowane działania w miastach w zakresie redukcji 

emisji komunikacyjnej (SNAP 7) – zarówno działania typu SOEK jak i przebudowę funkcjonowania 

komunikacji miejskiej (autobusy elektryczne, szybkie tramwaje) 

 

Komentarz: 
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1. jest to scenariusz, w którym duży nacisk położony jest na redukcje emisji pyłu PM2,5 

pochodzących z pojazdów samochodowych, głównie z autobusów komunikacji miejskiej; 

2. w tym celu zakłada się coroczne inwestycje w nowoczesny tabor i infrastrukturę komunikacji 

miejskiej na poziomie ok. 750 mln zł; 

3. są to działania kosztowne, ale prowadzone łącznie z działaniami typu SOEK w miastach, gdzie 

udział emisji komunikacyjnej w zanieczyszczeniu pyłem PM2,5 jest wysoki, powinny przynieść 

wymierne efekty w postaci poprawy jakości powietrza; 

4. w działaniach w dziedzinie komunikacji uzyskuje się łączny efekt redukcji emisji w skali kraju 

na poziomie ok. 1,0 tys. t/rok (kategoria SNAP 7); 

5. jednocześnie wysoki poziom redukcji niskiej emisji zaliczanej do kategorii SNAP 2 powinien 

zapewnić znaczące obniżenie stężenia pyłu PM2,5 na pozostałych obszarach miejskich i 

pozamiejskich. 

 

SC-4 (CAFE_bis- Göteborg_bis) 

Działanie: uzyskanie dodatkowej względem linii bazowej redukcji dla kategorii SNAP 2 o 16 tys. t/rok 

do 2020 r. W  celu uzyskania zgodności ze standardem CAFE’2020 15 µg/m3 - podejmowane są 

działania typu SOEK. 

Komentarz: 

1. spełnienie zaostrzonych wymagań Göteborga poprzez głęboką redukcję dla kategorii SNAP 2  

nie jest wystarczające do uzyskania zgodności z zaostrzonym standardem CAFE’2020, 

wynoszącym 15 µg/m3; 

2. stąd bierze się potrzeba podjęcia działań uzupełniających w obszarze redukcji emisji 

komunikacyjnej  (SOEK, wymiana taboru autobusów komunikacji miejskiej oraz czyszczenie 

ulic);  

3. w działaniach w dziedzinie komunikacji uzyskuje się efekt redukcji emisji na poziomie 

krajowym w wysokości 0,7 tys. t/rok dla kategorii SNAP 7; 

4. szacunkowa ilość gospodarstw domowych uczestniczących w przedsięwzięciu redukcji niskiej 

emisji pyłu PM2,5 o 16 tys. t/rok  (SNAP 2) wynosi 400 tys. 

6.4 Obliczanie kosztów redukcji emisji dla scenariuszy 

6.4.1 Metodyka obliczania kosztów 

Do obliczeń kosztów osiągnięcia redukcji emisji pyłów wykorzystano analizę efektywności kosztowej 

(ang. cost efectiveness analysis), zwaną też niekiedy metodą minimalizacji kosztów. Zasadniczo jest 

ona stosowana do oceny efektywności ekonomicznej inwestycji nieprodukcyjnych, czyli takich, które 

przynoszą efekt nie o charakterze produkcyjnym, lecz – użytkowym. Zalicza się do nich także projekty 

w ochronie środowiska, gdzie uzyskany efekt ma wymiar ekologiczny. Zasadniczo celem oceny  

w oparciu o tę metodę jest wskazanie takiego wariantu danego projektu inwestycyjnego, który 

gwarantuje uzyskanie określonego efektu rzeczowego przy możliwie najniższych kosztach, a więc – 

najbardziej efektywnego kosztowo. Ale również przy jej pomocy określa się koszt jednostkowy 
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projektu (działania) odniesiony do jednostki naturalnej wyrażającej zamierzony cel. W tym wypadku 

chodzi o wyliczenie kosztów osiągnięcia redukcji emisji pyłów w przeliczeniu na jednostkę masy (Mg). 

Praktyczne wykorzystanie metody minimalizacji kosztów do celów oceny efektywności ekonomicznej 

projektu inwestycyjnego w ochronie środowiska polega na wyliczeniu wskaźnika jego efektywności 

kosztowej. Najogólniej rzecz ujmując stanowi on stosunek sumy nakładów inwestycyjnych i kosztów 

eksploatacyjnych (dla całego przyjętego okresu budowy i eksploatacji) związanych z danym 

proekologicznym przedsięwzięciem do uzyskanych ekologicznych efektów rzeczowych (użytkowych). 

Wielkości nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych wyrażone są oczywiście  

w jednostkach pieniężnych i winny zostać sprowadzone do porównywalności w poszczególnych 

latach przy pomocy techniki dyskonta. Ekologiczne efekty użytkowe opisane są przy pomocy różnych 

jednostek naturalnych.  

Zastosowany do wyliczenia kosztów jednostkowych osiągnięcia efektu ekologicznego wskaźnik 

efektywności kosztowej inwestycji występuje w dwóch postaciach. W pierwszej sprowadza do 

porównywalności w czasie, dzięki zastosowaniu opisanej dalej techniki dyskonta, jedynie te 

kategorie, które zostały wyrażone w jednostkach pieniężnych, a więc nakłady inwestycyjne i koszty 

eksploatacyjne. W drugim przypadku sprowadza do porównywalności w czasie, dzięki zastosowaniu 

techniki dyskonta, także - wyrażone w jednostkach naturalnych - efekty użytkowe (w tym wypadku o 

charakterze ekologicznym), które uzyskiwane są w różnych okresach czasu.  

Wskaźnik efektywności kosztowej w takiej postaci nazywany jest też często dynamicznym kosztem 

jednostkowym (ang. DGC – Dynamic Generation Cost). Pokazuje on, jaki jest techniczny koszt 

uzyskania jednostki ekologicznego efektu użytkowego. Koszt ten wyrażony jest w jednostkach 

pieniężnych na jednostkę efektu ekologicznego wyrażonego w jednostkach naturalnych.  

Formuła służąca obliczaniu dynamicznego kosztu jednostkowego opisana jest ilorazem o następującej 

postaci: 
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gdzie: 

DKJ – dynamiczny koszt jednostkowy 

It – nakłady inwestycyjne w kolejnych latach okresu obliczeniowego 

Kt – koszty eksploatacyjne w kolejnych latach okresu obliczeniowego 

Eut – przewidywane wielkości efektu użytkowego (w jednostkach naturalnych) w  kolejnych latach 

okresu obliczeniowego 

n – założony okres obliczeniowy (budowy i eksploatacji) 
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kt – współczynnik dyskontowy w kolejnych latach okresu obliczeniowego 

Zastosowanie w rachunku wspomnianej techniki dyskonta możliwe jest dzięki wykorzystaniu 

współczynników dyskontowych. Pozwalają one uwzględnić relatywny spadek wartości strumieni 

pieniężnych, a - w tym wypadku także - ekologicznych efektów użytkowych realizowanych  

w kolejnych latach okresu obliczeniowego. Stopień deprecjacji tych strumieni jest zależny od 

poziomu stopy zwrotu (dyskontowej) przyjętej do rachunku. Im wyższa jest ta stopa, tym mniejsza 

staje się zdyskontowana wartość nominalnie takiego samego strumienia wartości, gdyż współczynniki 

dyskontowe, przez które przemnażane są strumienie wartości, stają się niższe.  

Współczynnik dyskontowy opisany jest prostą formułą matematyczną o następującej postaci: 

 

gdzie: 

kt – współczynniki dyskontowe w kolejnych latach okresu obliczeniowego 

i – stopa zwrotu (dyskontowa) stała dla całego okresu obliczeniowego 

Do obliczeń działań o charakterze społeczno-ekonomicznym stosuje się na ogół tzw. społeczną stopę 

zwrotu. Jest ona wyraźnie niższa niż w przypadku oceny projektów o charakterze rozwojowym 

(biznesowym). W niniejszym opracowaniu przyjęto ją na poziomie zalecanym przez IIASA, tj. 4%. 

Z uwagi na wysoki poziom ogólności obliczeń, spowodowany w dużym stopniu brakiem 

szczegółowych danych, konieczne było przyjęcie wskaźnika redukcji PM 2,5 jako reprezentatywnego 

dla emisji pyłów.   

6.4.2 Obliczanie kosztów redukcji emisji pyłów w procesach spalania w sektorze 

komunalnym i mieszkaniowym (SNAP 2) 

Ekologicznym efektem użytkowym w przeprowadzonej kalkulacji jest roczna redukcja pyłów, 

wyrażona w kg na inwestycję, odniesiona każdorazowo do wymienionych poniżej nowoczesnych 

form wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb indywidualnych, uśrednionych dla sektora 

komunalnego i mieszkaniowego. Redukcja ta jest wynikiem działań jednorazowych o charakterze 

inwestycyjnym, jak też działań bieżących, realizowanych w sposób ciągły. Przejawem tych pierwszych 

jest wymiana starych kotłów węglowych na nowoczesne i zarazem mniej emisyjne, nowoczesne 

formy wytwarzania energii, tj.: 

 podłączenie do sieci cieplnej, 

 ogrzewanie elektryczne, 

 nowe kotły węglowe zasilane ręcznie, 

 nowe kotły węglowe zasilane automatycznie, 

 kotły na biomasę zasilane automatycznie, 

 kotły na pelety zasilane automatycznie, 

 kotły gazowe, 

tt
i

k
)1(
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 kotły olejowe, 

 pompy ciepła, 

oraz działania dodatkowe, wspomagające pozostałe formy wytwarzania energii, to jest: 

 kolektory słoneczne, 

 termomodernizacja. 

Zakłada się, że inwestycja każdego rodzaju realizowana jest w całości w pierwszym roku rachunku,  

a efekty użytkowe w postaci redukcji emisji pyłów pojawiają się w roku następnym i latach kolejnych, 

przy czym cały okres przyjęty do analizy wynosi 15 lat. 

Przyjęto w pewnym uproszczeniu, że do kosztów eksploatacyjnych ogrzewania zalicza się tylko 

zużycie paliwa. Jednocześnie z uwagi na znikome koszty eksploatacyjne (bardzo niewielkie zużycie 

energii elektrycznej) dla pomp cieplnych nie uwzględniono ich w kalkulacjach, gdyż nie ma to wpływu 

(bądź ma minimalny) na końcowe wyniki. Natomiast w przypadku kolektorów słonecznych oraz 

działań termomodernizacyjnych brak jest w ogóle jakichkolwiek kosztów o charakterze 

eksploatacyjnym.  

Termomodernizację, jak też zastosowanie kolektorów słonecznych należy traktować jako działania 

dodatkowe – wspomagające obniżenie kosztów eksploatacyjnych dla pozostałych form wytwarzania 

energii cieplnej dla potrzeb indywidualnych. Stąd też wyliczone wskaźniki dynamicznego kosztu 

jednostkowego redukcji emisji pyłu PM2,5 dla tych form nie mogą być wprost porównywane z 

analogicznymi wskaźnikami dla zasadniczych form wytwarzania energii cieplnej (podłączenie do sieci 

cieplnej, ogrzewanie elektryczne, nowe kotły węglowe zasilane ręcznie, nowe kotły węglowe zasilane 

automatycznie, kotły na biomasę zasilane automatycznie, kotły na pelety zasilane automatycznie, 

kotły gazowe, kotły olejowe). 

Wskaźniki dynamicznego kosztu jednostkowego redukcji emisji pyłów w sektorze komunalnym  

i mieszkaniowym, czyli dla działania SNAP 2, zostały wyliczone oddzielnie dla poszczególnych 

podstawowych proponowanych form wytwarzania energii, a dla działań wspomagających (kolektory 

słoneczne, termomodernizacja)  (załącznik nr 2).  

W przypadku podstawowych form wytwarzania energii najniższy wskaźnik DKJ (czyli najniższy 

jednostkowy koszt redukcji emisji pyłu PM2,5 odnosi się do kotłów gazowych – 165 zł/kg, a najwyższy 

do nowych kotłów węglowych zasilanych ręcznie – 1 120 zł/kg. 

Szczegółowe obliczenia wskaźników przedstawiono w załączniku nr 2. Obliczone wskaźniki DKJ 

przedstawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 11. Obliczone wskaźniki DKJ  dla działań w S2 (źródło: obliczenia własne) 

Nr Typ inwestycji DKJ [zł/kg] [tys. zł/Mg] 

1.  podłączenie do sieci cieplnej 207 

2.  ogrzewanie elektryczne 301 

3.  nowe kotły węglowe zasilane ręcznie 1120 
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4.  nowe kotły węglowe zasilane automatycznie 278 

5.  kotły na biomasę zasilane automatycznie 332 

6.  kotły na pelety zasilane automatycznie 178 

7.  kotły gazowe 165 

8.  kotły olejowe 335 

9.  pompy ciepła 280 

10.  kolektory słoneczne 1128 

11.  termomodernizacja 311 

 

6.4.3 Obliczanie kosztów redukcji emisji pyłów w transporcie drogowym (SNAP 7) 
Ekologicznym efektem użytkowym w analizie jest roczna redukcja pyłów wyrażona w Mg. Jest ona 

wynikiem działań jednorazowych o charakterze inwestycyjnym, jak też działań bieżących, 

realizowanych w sposób ciągły. Do tych pierwszych zalicza się: 

 wymianę taboru autobusowego na bardziej „przyjazny środowisku” w większych miastach 

(powyżej 100 tys. mieszkańców), 

 uruchomienie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej (SOEK) w 40 dużych miastach. 

Działania o charakterze bieżącym polegają na permanentnym czyszczeniu ulic, jak też eksploatacji 

stref ograniczonej emisji komunikacyjnej. 

Założono sukcesywną wymianę taboru autobusowego na poziomie 70 sztuk rocznie przez cały okres 

przyjęty do analizy. Przyjęto koszt zakupu jednego autobusu w wysokości 1 mln zł. Na ogół określa się 

normatywny okres eksploatacji autobusów miejskich na poziomie 12-16 lat. Stąd na potrzeby 

niniejszego opracowania przyjęto wartość środkową, tj. 14 lat. 

Koszt uruchomienia jednej strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej szacuje się na poziomie 

3,7 mln zł.  

W rachunku przyjęto bieżące koszty czyszczenia ulic o dużym natężeniu ruchu na poziomie 500 

zł/km/tydzień. Natomiast bieżące koszty netto (czyli koszty pomniejszone o planowane przychody z 

opłat za wjazd do miasta przez pojazdy nie spełniające norm SOEK) funkcjonowania jednej strefy 

ograniczonej emisji komunikacyjnej oszacowano w wysokości 950 tys. zł/rok.  

Do ekologicznych efektów użytkowych w poszczególnych latach analizy zalicza się: 

 rok 0 i lata kolejne: – redukcja emisji pyłów z tytułu czyszczenia ulic (0,17 

Mg/km/rok) 

 rok 1 i lata kolejne: – redukcja emisji pyłów z tytułu czyszczenia ulic (0,17 

Mg/km/rok) 

– redukcja emisji pyłów z tytułu wymiany taboru 
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autobusowego (0,0184 Mg/autobus/rok) 

– redukcja emisji pyłów z tytułu wdrożenia SOEK (50,0 

Mg/SOEK/rok) 

Okres przyjęty do analizy wynosi 15 lat. 

Pełny przebieg obliczeń wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego redukcji emisji pyłu PM2,5  

w transporcie drogowym, czyli dla działania w kategorii SNAP 7, został przedstawiony w tabeli 

poniżej. Jak widać wyliczony wskaźnik DKJ wynosi w tym przypadku 100 063 zł/ Mg redukcji pyłu 

PM2,5. Dla wariantu pogłębionej redukcji emisji zastosowanego w scenariuszu SC-3 przyjęto 

założenie corocznych nakładów inwestycyjnych na modernizację komunikacji miejskiej na poziomie 

750 mln zł (równowartość 300 autobusów o napędzie elektrycznym). Wynik obliczeń dla tego 

wariantu przedstawiono w tabeli 13. W przyjętym wariancie dla scenariusza SC-3 wyliczony wskaźnik 

DKJ wynosi 317 689 zł/ Mg redukcji pyłu PM2,5. 
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Tabela 12. Tok obliczania wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego redukcji emisji pyłów w transporcie 
drogowym (SNAP 7) dla scenariuszy SC-1 i SC-4 (źródło: obliczenia własne) 

Rok Nakłady 
inwestycyjne w zł 

Koszty 
eksploatacyjne w 
zł 

Współczynnik 
dyskontowy 
(stopa 
dyskontowa 
4%) 

Nakłady 
inwestycyjne i 
koszty 
eksploatacyjne w zł 

Zdyskontowane 
nakłady inwestycyjne i 
koszty eksploatacyjne 
w zł 

Efekt 
użytkowy w 
Mg 

Zdys-
kontowany 
efekt 
użytkowy w 
Mg 

 

0 218 000 000 191 256 000 1 409 256 000 409256000 1251 1251  

1 70 000 000 229 256 000 0,962 299 256 000 287884272 3252 3128  

2 70 000 000 229 256 000 0,925 299 256 000 276811800 3253 3009  

3 70 000 000 229 256 000 0,889 299 256 000 266038584 3254 2893  

4 70 000 000 229 256 000 0,855 299 256 000 255863880 3256 2784  

5 70 000 000 229 256 000 0,822 299 256 000 245988432 3257 2677  

6 70 000 000 229 256 000 0,79 299 256 000 236412240 3258 2574  

7 70 000 000 229 256 000 0,76 299 256 000 227434560 3260 2477  

8 70 000 000 229 256 000 0,731 299 256 000 218756136 3261 2384  

9 70 000 000 229 256 000 0,703 299 256 000 210376968 3262 2293  

10 70 000 000 229 256 000 0,676 299 256 000 202297056 3263 2206  

11 70 000 000 229 256 000 0,65 299 256 000 194516400 3265 2122  

12 70 000 000 229 256 000 0,625 299 256 000 187035000 3266 2041 Wskaźnik 

13 70 000 000 229 256 000 0,601 299 256 000 179852856 3267 1964 DKJ 

14 70 000 000 229 256 000 0,577 299 256 000 172670712 3269 1886 zł/Mg 

     

3 571 194 896 

 

35689 100 063 
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Tabela 13. Tok obliczania wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego redukcji emisji pyłów w transporcie 
drogowym (SNAP 7) dla scenariusza SC-3 (źródło: obliczenia własne) 

Rok Nakłady 
inwestycyjne w zł 

Koszty 
eksploatacyjne w 
zł 

Współczynnik 
dyskontowy 
(stopa 
dyskontowa 
4%) 

Nakłady 
inwestycyjne i 
koszty 
eksploatacyjne w zł 

Zdyskontowane 
nakłady inwestycyjne i 
koszty eksploatacyjne 
w zł 

Efekt 
użytkowy w 
Mg 

Zdys-
kontowany 
efekt 
użytkowy w 
Mg 

 

0 898 000 000 191 256 000 1 1089 256 000 1 089 256 000 1 251 1 251  

1 750 000 000 229 256 000 0,962 979 256 000 942 044 272 3 256 3 132  

2 750 000 000 229 256 000 0,925 979 256 000 905 811 800 3 262 3 017  

3 750 000 000 229 256 000 0,889 979 256 000 870 558 584 3 267 2 904  

4 750 000 000 229 256 000 0,855 979 256 000 837 263 880 3 273 2 798  

5 750 000 000 229 256 000 0,822 979 256 000 804 948 432 3 278 2 695  

6 750 000 000 229 256 000 0,79 979 256 000 773 612 240 3 284 2 594  

7 750 000 000 229 256 000 0,76 979 256 000 744 234 560 3 289 2 500  

8 750 000 000 229 256 000 0,731 979 256 000 715 836 136 3 295 2 409  

9 750 000 000 229 256 000 0,703 979 256 000 688 416 968 3 300 2 320  

10 750 000 000 229 256 000 0,676 979 256 000 661 977 056 3 306 2 235  

11 750 000 000 229 256 000 0,65 979 256 000 636 516 400 3 311 2 152  

12 750 000 000 229 256 000 0,625 979 256 000 612 035 000 3 317 2 073 Wskaźnik 

13 750 000 000 229 256 000 0,601 979 256 000 588 532 856 3 323 1 997 DKJ 

14 750 000 000 229 256 000 0,577 979 256 000 565 030 712 3 328 1 920 zł/Mg 

     

11 436 074 896 

 

35 998 317 689 
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6.4.4 Obliczanie kosztów redukcji dla scenariuszy 

Przed przystąpieniem do obliczenia łącznych kosztów redukcji pyłów w procesach spalania w sektorze 

komunalnym i mieszkaniowym, wg zaproponowanych scenariuszy, konieczne było określenie 

wielkości udziałów poszczególnych form wytwarzania energii cieplnej w całości. Przyjęto następującą 

strukturę w tym zakresie: 

 podłączenie do sieci cieplnej – 23% 

 ogrzewanie elektryczne – 2% 

 nowe kotły węglowe zasilane ręcznie – 13% 

 nowe kotły węglowe zasilane automatycznie – 13% 

 kotły na biomasę zasilane automatycznie – 2% 

 kotły na pelety zasilane automatycznie – 13% 

 kotły gazowe – 30% 

 kotły olejowe – 2% 

 pompy ciepła – 2% 

W oparciu o powyższe wskaźniki udziału dokonano obliczenia średniej ważonej dynamicznego kosztu 

jednostkowego redukcji emisji pyłów w procesach spalania w sektorze komunalnym  

i mieszkaniowym. Ponadto przyjęto, że termomodernizacja i kolektory słoneczne, stanowiące 

działania dodatkowe – niezależne od podstawowej formy ogrzewania – podwyższają wyliczoną 

wielkość o 40%. W ostateczności średni ważony koszt redukcji emisji pyłów w procesach spalania przy 

ogrzewaniu indywidualnym wyniósł 327 zł/kg. 

Tak wyliczona wielkość została wykorzystana do obliczenia łącznych kosztów redukcji pyłów  

w procesach spalania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym poprzez jej przemnożenie przez 

proponowane redukcje emisji w poszczególnych scenariuszach. W konsekwencji uzyskano potrzebne 

wielkości, dla scenariuszy – SC-1, SC-2, SC-3 i SC 4. Wynoszą one odpowiednio: 4 412 391 tys. zł, 

7 844 250 tys. zł, 5 883 188 tys. zł oraz 7 844 250 tys. zł. 

Określenie łącznych kosztów redukcji pyłów w transporcie drogowym, wg scenariuszy, polegało 

jedynie na przemnożeniu obliczonego wcześniej dynamicznego kosztu jednostkowego redukcji emisji 

pyłów przez proponowane redukcje emisji (w poszczególnych scenariuszach – w tym wypadku trzech, 

tj.: SC-1, SC-3 i SC-4). Uzyskano następujące wyniki: scenariusz SC-1 – 70 044 tys. zł, scenariusz SC-3 – 

317 689 tys. zł scenariusz SC-4 - 70 044 tys. zł. 

Scenariusz SC-1 (CAFE-Göteborg) 
W tabeli poniżej przedstawiono zmiany w prognozach emisji po wdrożeniu działań dla scenariusza 

SC-1. 

Tabela 14. Prognozowane wielkości emisji zanieczyszczeń w podziale na kategorie SNAP dla pyłu PM2,5 
(prognoza bazowa i SC-1) (źródło: KOBiZE, obliczenia własne) 

SNAP 2010 2020 2025 2030 2050 2020 2025 2030 2050 

tys. Mg/rok PM2,5 SC-1 Prognoza bazowa 

01. Procesy spalania w sektorze 
produkcji i transformacji energii  14,3 11,7 11,7 14,0 11,1 11,7 11,7 14,0 11,1 

02. Procesy spalania w sektorze 
komunalnym i mieszkaniowym  68,3 60,0 60,8 59,5 57,7 69,0 69,8 68,5 66,7 
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SNAP 2010 2020 2025 2030 2050 2020 2025 2030 2050 

tys. Mg/rok PM2,5 SC-1 Prognoza bazowa 

03. Procesy spalania w przemyśle 7,2 6,4 7,4 8,3 8,9 6,4 7,4 8,3 8,9 

04. Procesy produkcyjne 6,5 7,3 7,4 7,4 7,9 7,3 7,4 7,4 7,9 

05. Wydobycie i dystrybucja paliw 
kopalnych 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 

06. Zastosowanie rozpuszczalników i 
innych produktów                    

07. Transport drogowy 22,4 12,1 6,7 2,6 0,9 12,8 7,4 3,3 1,6 

08. Inne pojazdy i urządzenia 9,4 5,3 3,1 1,4 0,7 5,3 3,1 1,4 0,7 

09. Zagospodarowanie odpadów 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

10. Rolnictwo 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

11. Inne 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

SUMA 137,1 111,7 106,0 102,2 96,1 121,4 115,7 111,9 105,8 

REDUKCJE wzgl. 2010   18,5% 22,7% 25,4% 29,9% 11,4% 15,6% 18,3% 22,8% 

REDUKCJE wymagane przez 
Göteborg 

 
18,5% 23,4% 28,2% 33,1% 

 
  

Obliczenia kosztów redukcji: 

DKJ (dynamiczny koszt jednostkowy) redukcji 1 Mg 

pyłu PM2,5 w ogrzewaniu indywidualnym (S2) = 490 266 zł/Mg 

Koszt redukcji do 2020 r. = 4 412 391 000 zł 

  DKJ (dynamiczny koszt jednostkowy) redukcji 1 Mg 

pył PM2,5 w transporcie (S7) = 100 063 zł/Mg 

Koszt redukcji do 2020 r. = 70 044 000 zł 

  ŁĄCZNIE sumaryczny koszt scenariusza 4 482 435 000 zł 

 

Scenariusz SC-2 (CAFE- Göteborg_bis) 
W tabeli poniżej przedstawiono zmiany w prognozach emisji po wdrożeniu działań dla scenariusza 

SC-2. 

Tabela 15. Prognozowane wielkości emisji zanieczyszczeń w podziale na kategorie SNAP dla pyłu PM2,5 
(prognoza bazowa i SC-2) (źródło: KOBiZE, obliczenia własne) 

SNAP 2010 2020 2025 2030 2050 2020 2025 2030 2050 

tys. Mg/rok PM2,5 SC-2 Prognoza bazowa 

01. Procesy spalania w sektorze 
produkcji i transformacji energii  14,3 11,7 11,7 14,0 11,1 11,7 11,7 14,0 11,1 

02. Procesy spalania w sektorze 
komunalnym i mieszkaniowym  68,3 53,0 53,8 52,5 50,7 69,0 69,8 68,5 66,7 

03. Procesy spalania w przemyśle 7,2 6,4 7,4 8,3 8,9 6,4 7,4 8,3 8,9 

04. Procesy produkcyjne 6,5 7,3 7,4 7,4 7,9 7,3 7,4 7,4 7,9 

05. Wydobycie i dystrybucja paliw 
kopalnych 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 

06. Zastosowanie rozpuszczalników i 
innych produktów                    
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SNAP 2010 2020 2025 2030 2050 2020 2025 2030 2050 

tys. Mg/rok PM2,5 SC-2 Prognoza bazowa 

07. Transport drogowy 22,4 12,8 7,4 3,3 1,6 12,8 7,4 3,3 1,6 

08. Inne pojazdy i urządzenia 9,4 5,3 3,1 1,4 0,7 5,3 3,1 1,4 0,7 

09. Zagospodarowanie odpadów 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

10. Rolnictwo 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

11. Inne 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

SUMA 137,1 105,4 99,7 95,9 89,8 121,4 115,7 111,9 105,8 

REDUKCJE wzgl. 2010   23,1% 27,3% 30,0% 34,5% 11,4% 15,6% 18,3% 22,8% 

REDUKCJE wymagane przez 
Göteborg 

 
18,5% 23,4% 28,2% 33,1% 

 
  

Obliczenia kosztów redukcji: 

DKJ (dynamiczny koszt jednostkowy) redukcji 1 Mg pyłu 

PM2,5 w ogrzewaniu indywidualnym (S2) = 490 266 zł/Mg 

Koszt redukcji do 2020 r. = 7 844 250 000 zł 

ŁĄCZNIE sumaryczny koszt scenariusza 7 844 250 000 zł 

Scenariusz SC-3 (CAFE_bis- Göteborg) 

W tabeli poniżej przedstawiono zmiany w prognozach emisji po wdrożeniu działań dla scenariusza 

SC-3. 

Tabela 16. Prognozowane wielkości emisji zanieczyszczeń w podziale na kategorie SNAP dla pyłu PM2,5 
(prognoza bazowa i SC-3) (źródło: KOBiZE, obliczenia własne) 

SNAP 2010 2020 2025 2030 2050 2020 2025 2030 2050 

tys. Mg/rok PM2,5 SC-3 Prognoza bazowa 

01. Procesy spalania w sektorze 
produkcji i transformacji energii  14,3 11,7 11,7 14,0 11,1 11,7 11,7 14,0 11,1 

02. Procesy spalania w sektorze 
komunalnym i mieszkaniowym  68,3 57,0 57,8 56,5 54,7 69,0 69,8 68,5 66,7 

03. Procesy spalania w przemyśle 7,2 6,4 7,4 8,3 8,9 6,4 7,4 8,3 8,9 

04. Procesy produkcyjne 6,5 7,3 7,4 7,4 7,9 7,3 7,4 7,4 7,9 

05. Wydobycie i dystrybucja paliw 
kopalnych 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 

06. Zastosowanie rozpuszczalników i 
innych produktów                    

07. Transport drogowy 22,4 11,8 6,4 2,3 0,6 12,8 7,4 3,3 1,6 

08. Inne pojazdy i urządzenia 9,4 5,3 3,1 1,4 0,7 5,3 3,1 1,4 0,7 

09. Zagospodarowanie odpadów 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

10. Rolnictwo 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

11. Inne 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

SUMA 137,1 108,4 102,7 98,9 92,8 121,4 115,7 111,9 105,8 

REDUKCJE wzgl. 2010   20,9% 25,1% 27,8% 32,3% 11,4% 15,6% 18,3% 22,8% 

REDUKCJE wymagane przez 
Göteborg 

 
18,5% 23,4% 28,2% 33,1% 
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Obliczenia kosztów redukcji: 

DKJ (dynamiczny koszt jednostkowy) redukcji 1 Mg 

pyłu PM2,5 w ogrzewaniu indywidualnym (S2) = 490 266 zł/Mg 

Koszt redukcji do 2020 r. = 5 883 188 000 zł 

  DKJ (dynamiczny koszt jednostkowy) redukcji 1 Mg 

pyłu PM2,5 w transporcie (S7) = 317 689 zł/Mg 

Koszt redukcji do 2020 r. = 317 689 000 zł 

  ŁĄCZNIE sumaryczny koszt scenariusza 6 200 877 000 zł 

  

SC-4 (CAFE_bis- Göteborg_bis) 

W tabeli poniżej przedstawiono zmiany w prognozach emisji po wdrożeniu działań dla scenariusza 

SC-4. 

Tabela 17. Prognozowane wielkości emisji zanieczyszczeń w podziale na kategorie SNAP dla pyłu PM2,5 
(prognoza bazowa i SC-4) (źródło: KOBiZE, obliczenia własne) 

SNAP 2010 2020 2025 2030 2050 2020 2025 2030 2050 

tys. Mg/rok PM2,5 SC-4 Prognoza bazowa 

01. Procesy spalania w sektorze 
produkcji i transformacji energii  14,3 11,7 11,7 14,0 11,1 11,7 11,7 14,0 11,1 

02. Procesy spalania w sektorze 
komunalnym i mieszkaniowym  68,3 53,0 53,8 52,5 50,7 69,0 69,8 68,5 66,7 

03. Procesy spalania w przemyśle 7,2 6,4 7,4 8,3 8,9 6,4 7,4 8,3 8,9 

04. Procesy produkcyjne 6,5 7,3 7,4 7,4 7,9 7,3 7,4 7,4 7,9 

05. Wydobycie i dystrybucja paliw 
kopalnych 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 

06. Zastosowanie rozpuszczalników i 
innych produktów                    

07. Transport drogowy 22,4 12,1 6,7 2,6 0,9 12,8 7,4 3,3 1,6 

08. Inne pojazdy i urządzenia 9,4 5,3 3,1 1,4 0,7 5,3 3,1 1,4 0,7 

09. Zagospodarowanie odpadów 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

10. Rolnictwo 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

11. Inne 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

SUMA 137,1 104,7 99,0 95,2 89,1 121,4 115,7 111,9 105,8 

REDUKCJE wzgl. 2010   23,6% 27,8% 30,5% 35,0% 11,4% 15,6% 18,3% 22,8% 

REDUKCJE wymagane przez 
Göteborg 

 
18,5% 23,4% 28,2% 33,1% 

 
  

Obliczenia kosztów redukcji: 

DKJ (dynamiczny koszt jednostkowy) redukcji 1 Mg 

pyłu PM2,5 w ogrzewaniu indywidualnym (S2) = 490 266 zł/Mg 

Koszt redukcji do 2020 r. = 7 844 250 000 zł 
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DKJ (dynamiczny koszt jednostkowy) redukcji 1 Mg 

pyłu PM2,5 w transporcie (S7) = 100 063 zł/Mg 

Koszt redukcji do 2020 r. = 70 044 000 zł 

  ŁĄCZNIE sumaryczny koszt scenariusza 7 914 294 100 zł 

 

6.5 Obliczenia korzyści dla scenariuszy 

6.5.1 Metodyka obliczania korzyści dla scenariuszy 

Najczęściej stosowanym parametrem określającym wpływ antropogenicznych zanieczyszczeń 

pyłowych powietrza na zdrowie ludzi jest skrócenie oczekiwanej długości życia (LLE – Loss of Life 

Expectancy). Parametr ten wyrażany jest w miesiącach. Wg raportu TSAP_#6 przeciętna wartość 

parametru LLE w Polsce ze względu na narażenie na pył PM2,5 wynosiła: 

 w roku 2000 – 12,0 

 w roku 2005 – 11,5 

 w roku 2010 – 10,2 

i należała do najwyższych w Unii Europejskiej. Przestrzenny rozkład parametru LLE w Polsce dla roku 

2010 przestawiono na rysunku poniżej: 

 

Rysunek 32. Rozkład parametru LLE w Polsce ze względu na oddziaływanie pyłu PM2,5, wartości 

podane są w miesiącach (źródło: IIASA – GAINS on-line) 
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Prognozy narażenia na pył PM2,5 wykonane przez IIASA na etapie raportu TSAP_#6 szacowały 

wartości przeciętne parametru LLE w Polsce w przedziale czasowym 2020-2030 następująco: 

Tabela 18. Wartości przeciętne parametru LLE w Polsce w przedziale czasowym 2020-2030 [miesiące] 

Rok prognozy Scenariusz CLE Scenariusz MTFR 

2020 8,5 6,2 

2025 7,9 5,5 

2030 7,6 5,2 

Scenariusz bazowy (CLE) oznacza realizację działań w zakresie ochrony powietrza wynikających  

z obowiązujących przepisów i zobowiązań prawnych. Natomiast scenariusz MTFR oznacza realizację 

maksymalnego zakresu technicznie wykonalnych działań redukcji emisji (maximum technically 

feasible reduction). 

W przeliczeniu na zbilansowany w skali kraju parametr skrócenia życia (YOLL – Years of Life Lost) 

efekt oddziaływania pyłu PM2,5 szacowany przez IIASA, wyrażony w latach, przedstawia się 

następująco: 

 w latach 2000, 2005, 2010: 

Rok mln YOLLs 

2000 38,18 

2005 36,58 

2010 32,39 

 w latach prognozy: 

Rok prognozy mln YOLLs (scenariusz CLE) mln YOLLs (scenariusz MTFR) 

2020 27,01 19,86 

2025 25,31 17,70 

2030 24,32 16,51 

Powyższe dane pozwalają na wstępne określenie korzyści zdrowotnych wynikających z realizacji 

scenariuszy ochrony powietrza do roku 2030. W odniesieniu do roku bazowego 2010 korzyści 

wyrażone w mln YOLLs przedstawiają się następująco: 

Rok prognozy mln YOLLs (scenariusz bazowy) mln YOLLs (scenariusz MTFR) 

2020 5,38 12,53 

2025 7,08 14,69 

2030 8,07 15,88 
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W kolejnym punkcie przeprowadzono szczegółową analizę korzyści określonych, jako uniknięte 

koszty opieki zdrowotnej oraz nieutracone dni pracy ze względu na zmniejszenie zanieczyszczenia 

powietrza pyłem PM2,5.  

Uniknięte koszty opieki zdrowotnej 

W analizie kosztów opieki zdrowotnej wzięto po uwagę następujące elementy składowe powiązane z 

zanieczyszczeniami pyłowymi powietrza: 

 przewlekłe zapalenie oskrzeli; 

 pobyt w szpitalu ze względu na choroby układu oddechowego; 

 pobyt w szpitalu ze względu na choroby serca. 

W obliczeniach zastosowano następujące współczynniki odpowiedzi na narażenie (exposure-response 

factors)15: 

 dla przewlekłego zapalenia oskrzeli (dorosłych) – 0,000082nowych przypadków na µg/m3 na 

rok; 

 dla pobytów w szpitalu ze względu na choroby układu oddechowego - 3,46e-06 pobytu na 

µg/m3 na rok; 

 dla pobytów w szpitalu ze względu na choroby serca (>65 roku życia) – 3,09e-05 pobytu na 

µg/m3 na rok. 

Średnią arytmetyczną stężenia pyłu PM2,5 dla terenu całej Polski dla roku bazowego 2010 na 

podstawie danych z modelu GAINS16 przyjęto na poziomie 13,7 µg/m3. Skorzystano w wyników 

modelu GAINS w układzie siatki EMEP 50 x 50 km. W siatce tej dokonano przeliczenia na średnią 

ważoną po ilości mieszkańców, uzyskując wynik 15,9 µg/m3. W celu urealnienia rzeczywistego 

oddziaływania na terenach zamieszkałych, ze względu na małą rozdzielczość siatki obliczeniowej 

EMEP przyjęto dodatkowy współczynnik zwiększający średnią ważoną Kw=1,25. 

Skorygowane średnie ważone stężenie pyłu PM2,5 dla roku bazowego 2010 przyjęto na poziomie 

19,9 µg/m3. 

Na podstawie danych uzyskanych z modelu GAINS17 przyjęto następujące wartości skorygowanej 

średniej ważonej stężenia pyłu PM2,5 dla obszaru Polski w poszczególnych latach dla analizowanych 

scenariuszy GAINS [wartości wyrażone w µg/m3]: 

Rok prognozy CPM2,5 (scenariusz CLE) CPM2,5 (scenariusz MTFR) CPM2,5 (scenariusz A05) 

2020 15,2 - - 

2025 14,0 10,4 11,2 

2030 13,2 9,5 - 

                                                           

15
 M.S. Andersen i in.; EVA – a non-linear Eulerian approach for assessment of health-cost externalities of air pollution; 
Aarhus University 2006. 

16
 IIASA – GAINS on-line 

17
 IIASA – GAINS on-line 
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Podane powyżej wartości, przeliczone na względną redukcję stężenia zestawiono z procentowymi 

redukcjami emisji pyłu PM2,5 w poszczególnych scenariuszach GAINS, uzyskując następujące wyniki: 

 

Rysunek 33. Wyznaczenie linii trendu dla zależności redukcji stężenia od redukcji emisji pyłu PM2,5 

(źródło: opracowanie własne) 

Wyznaczoną linię trendu zastosowano w obliczeniach redukcji średnich obszarowych stężeń pyłu 

PM2,5 na terenie Polski w scenariuszach SC-1, SC-2, SC-3 oraz SC-4. Redukcje stężeń rocznych PM2,5  

w latach prognozy w odniesieniu do roku bazowego 2010 przedstawiają się następująco [µg/m3] : 

Tabela 19. Redukcje stężeń rocznych PM2,5 w latach prognozy w odniesieniu do roku bazowego 2010 
[µg/m

3
](źródło: GAINS, opracowanie własne) 

Rok prognozy CPM2,5 (SC-1) CPM2,5 (SC-2) CPM2,5 (SC-3) CPM2,5 (SC-4) 

2020 5,04 5,69 5,38 5,76 

2025 5,63 6,28 5,97 6,35 

2030 6,01 6,65 6,35 6,72 

2050 6,64 7,28 6,98 7,35 

Korzyści wynikające ze zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej obliczono stosując współczynniki 

odpowiedzi na narażenie oraz prognozowane redukcje stężeń pyłu PM2,5.  

Przeliczenie na wartości monetarne przeprowadzono korzystając z następujących założeń: 

 średni koszt jednostkowy pobytu w szpitalu18: 2000 EUR = 8 tys. zł 

                                                           

18
 Service Contract for Carrying out Cost-Benefit Analysis of Air Quality Related Issues, in particular in the Clean Air for 
Europe (CAFE) Programme Methodology for the Cost-Benefit analysis for CAFE. Volume 2: Health Impact Assessment; 
AEA Technology Environment, 2005. 
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 średni roczny koszt leczenia jednego przypadku przewlekłego zapalenia oskrzeli19: 1876 USD 

= 5,6 tys. zł 

  szacunkowe kursy walutowe: 1 EUR = 4 zł; 1 USD = 3 zł  

Uniknięte koszty utraconych dni pracy 

Ilość utraconych dni pracy (WLD - working lost days) jest skorelowana ze stężeniem pyłu PM2,5. 

W obliczeniach zastosowano współczynnik odpowiedzi na narażenie wynoszący 207 WLD na 

10 µg/m3 na 1000 mieszkańców w wieku 15-64 lat na rok20. Na podstawie danych GUS wyznaczono 

ilość mieszkańców w wieku 15-64 lat wynoszącą w 2010 roku 26,3 mln. Dla uproszczenia obliczeń 

przyjęto, że wielkość ta nie będzie się zmieniać dla lat prognozy. Korzystając z wyznaczonych 

wcześniej prognozowanych wielkości redukcji stężeń pyłu PM2,5 obliczono prognozowane korzyści 

wynikające z ograniczenia utraconych dni pracy. 

Przeliczenie na wartości monetarne przeprowadzono korzystając ze wskaźnika 130 EUR/WLD 

skorygowanego ze względu na relację PKB Polski do średniego PKB w Unii Europejskiej. Wartość 

skorygowanego wskaźnika wynosi 80,6 EUR/WLD = 322 zł/WLD. 

6.5.2 Obliczenia korzyści dla scenariuszy 

Scenariusz SC-1 (CAFE-Göteborg) 

Korzyści wynikające ze zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej obliczono stosując współczynniki 

odpowiedzi na narażenie oraz prognozowane redukcje stężeń pyłu PM2,5 i przedstawiono  

w poniższej tabeli.  

Tabela 20. 
 
Korzyści wynikające ze zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej  dla SC-1 (źródło: opracowanie 

własne) 

Rok 
prognozy 

Przewlekłe zapalenie oskrzeli 
(nowe przypadki wśród 

dorosłych) – 

Pobyty w szpitalu ze 
względu na choroby układu 

oddechowego 

Pobyty w szpitalu ze 
względu na choroby 

serca 

 zmniejszenie ilości względem roku bazowego  

 PZO [PZO/rok] Szpodd [Szp/rok]  Szpser [Szp/rok]  

2020 13 521 672 990 

2025 15 096 750 1 106 

2030 16 108 801 1 180 

2050 17 795 884 1 303 

                                                           

19
 M.Miravitlles et all – Costs of Chronic Bronchitis and COPD: A 1-year Follow-up Study; CHEST Journal, March 2003 

20
 Service Contract for Carrying out Cost-Benefit Analysis of Air Quality Related Issues, in particular in the Clean Air for 
Europe (CAFE) Programme Methodology for the Cost-Benefit analysis for CAFE. Volume 2: Health Impact Assessment; 
AEA Technology Environment, 2005 
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Korzyści, wyrażone w [mln zł/rok], dla poszczególnych kategorii obliczono przemnażając powyższe 

wartości przez wskaźniki kosztowe. Korzyści przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 21. 
 
Korzyści  wyrażone w mln zł/rok wynikające ze zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej dla SC-1 

(źródło: opracowanie własne) 

Rok prognozy Przewlekłe zapalenie 
oskrzeli 

Pobyty w szpitalu ze 
względu na choroby 

układu oddechowego 

Pobyty w szpitalu ze 
względu na choroby 

serca 

 PZO  

[mln zł/rok] 

Szpodd  

[mln zł/rok] 

Szpser  

[mln zł/rok]  

2020 75,72 5,38 7,92 

2025 84,54 6,00 8,84 

2030 90,21 6,40 9,44 

2050 99,65 7,08 10,43 

Korzystając z wyznaczonych wcześniej prognozowanych wielkości redukcji stężeń pyłu PM2,5  

i wskaźników obliczono prognozowane korzyści wynikające z ograniczenia utraconych dni pracy: 

Tabela 22. 
 
Korzyści  wynikające z ograniczenia utraconych dni pracy dla SC-1 (źródło: opracowanie własne) 

Rok prognozy WLD [mln WLD/rok]  mln zł/rok 

2020 2,75 884 

2025 3,07 987 

2030 3,27 1 054 

2050 3,61 1 164 

 
Scenariusz SC-2 (CAFE- Göteborg_bis) 
Korzyści wynikające ze zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej obliczono stosując współczynniki 

odpowiedzi na narażenie oraz prognozowane redukcje stężeń pyłu PM2,5 i przedstawiono  

w poniższej tabeli.  

Tabela 23. 
 
Korzyści wynikające ze zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej  dla SC-2 (źródło: opracowanie 

własne) 

Rok 
prognozy 

Przewlekłe zapalenie oskrzeli 
(nowe przypadki wśród 

dorosłych) – 

Pobyty w szpitalu ze 
względu na choroby układu 

oddechowego 

Pobyty w szpitalu ze 
względu na choroby 

serca 

 zmniejszenie ilości względem roku bazowego  

 PZO [PZO/rok] Szpodd [Szp/rok]  Szpser [Szp/rok]  

2020 15 246 758 1 117 

2025 16 821 836 1 232 
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2030 17 833 886 1 306 

2050 19 520 970 1 430 

Korzyści, wyrażone w [mln zł/rok], dla poszczególnych kategorii obliczono przemnażając powyższe 

wartości przez wskaźniki kosztowe. Korzyści przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 24. 
 
Korzyści wyrażone w mln zł/rok wynikające ze zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej dla SC-2 

(źródło: opracowanie własne) 

Rok prognozy Przewlekłe zapalenie 
oskrzeli 

Pobyty w szpitalu ze 
względu na choroby 

układu oddechowego 

Pobyty w szpitalu ze 
względu na choroby 

serca 

 PZO [mln zł/rok] Szpodd [mln zł/rok] Szpser [mln zł/rok]  

2020 85,38 6,06 8,93 

2025 94,20 6,69 9,85 

2030 99,86 7,09 10,45 

2050 109,31 7,76 11,44 

Korzystając z wyznaczonych wcześniej prognozowanych wielkości redukcji stężeń pyłu PM2,5  

i wskaźników obliczono prognozowane korzyści wynikające z ograniczenia utraconych dni pracy: 

Tabela 25. 
 
Korzyści  wynikające z ograniczenia utraconych dni pracy dla SC-2 (źródło: opracowanie własne) 

Rok prognozy WLD [mln WLD/rok]  mln zł/rok 

2020 3,10 997 

2025 3,42 1 100 

2030 3,62 1 166 

2050 3,96 1 277 

 
 

Scenariusz SC-3 (CAFE_bis- Göteborg) 

 

Korzyści wynikające ze zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej obliczono stosując współczynniki 

odpowiedzi na narażenie oraz prognozowane redukcje stężeń pyłu PM2,5 i przedstawiono  

w poniższej tabeli.  
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Tabela 26. 
 
Korzyści wynikające ze zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej  dla SC-3 (źródło: opracowanie 

własne) 

Rok 
prognozy 

Przewlekłe zapalenie oskrzeli 
(nowe przypadki wśród 

dorosłych) – 

Pobyty w szpitalu ze 
względu na choroby układu 

oddechowego 

Pobyty w szpitalu ze 
względu na choroby 

serca 

 zmniejszenie ilości względem roku bazowego  

 PZO [PZO/rok] Szpodd [Szp/rok]  Szpser [Szp/rok]  

2020 14421 717 1056 

2025 15996 795 1171 

2030 17008 845 1246 

2050 18695 929 1369 

Korzyści, wyrażone w [mln zł / rok], dla poszczególnych kategorii obliczono przemnażając powyższe 

wartości przez wskaźniki kosztowe. Korzyści przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 27. 
 
Korzyści  wyrażone w mln zł/rok wynikające ze zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej dla SC-3 

(źródło: opracowanie własne) 

Rok prognozy Przewlekłe zapalenie 
oskrzeli 

Pobyty w szpitalu ze 
względu na choroby 

układu oddechowego 

Pobyty w szpitalu ze 
względu na choroby 

serca 

 PZO [mln zł/rok] Szpodd [mln zł/rok] Szpser [mln zł/rok]  

2020 80,76 5,73 8,45 

2025 89,58 6,36 9,37 

2030 95,25 6,76 9,96 

2050 104,69 7,43 10,95 

Korzystając z wyznaczonych wcześniej prognozowanych wielkości redukcji stężeń pyłu PM2,5  

i wskaźników obliczono prognozowane korzyści wynikające z ograniczenia utraconych dni pracy: 

Tabela 28. 
 
Korzyści wynikające z ograniczenia utraconych dni pracy dla SC-3 (źródło: opracowanie własne) 

Rok prognozy WLD [mln WLD/rok]  mln zł/rok 

2020 2,93 943 

2025 3,25 1046 

2030 3,45 1112 

2050 3,80 1223 
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SC-4 (CAFE_bis- Göteborg_bis) 

Korzyści wynikające ze zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej obliczono stosując współczynniki 

odpowiedzi na narażenie oraz prognozowane redukcje stężeń pyłu PM2,5 i przedstawiono  

w poniższej tabeli.  

Tabela 29. 
 
Korzyści wynikające ze zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej  dla SC-4 (źródło: opracowanie 

własne) 

Rok 
prognozy 

Przewlekłe zapalenie oskrzeli 
(nowe przypadki wśród 

dorosłych) – 

Pobyty w szpitalu ze 
względu na choroby układu 

oddechowego 

Pobyty w szpitalu ze 
względu na choroby 

serca 

 zmniejszenie ilości względem roku bazowego  

 PZO [PZO/rok] Szpodd [Szp/rok]  Szpser [Szp/rok]  

2020 15 434 767 1 130 

2025 17 008 845 1 246 

2030 18 020 896 1 320 

2050 19 708 979 1 443 

Korzyści, wyrażone w [mln zł / rok], dla poszczególnych kategorii obliczono przemnażając powyższe 

wartości przez wskaźniki kosztowe. Korzyści przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 30. 
 
Korzyści  wyrażone w mln zł/rok wynikające ze zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej dla SC-4 

(źródło: opracowanie własne) 

Rok prognozy Przewlekłe zapalenie 
oskrzeli 

Pobyty w szpitalu ze 
względu na choroby 

układu oddechowego 

Pobyty w szpitalu ze 
względu na choroby 

serca 

 PZO [mln zł/rok] Szpodd [mln zł/rok] Szpser [mln zł/rok]  

2020 86,43 6,14 9,04 

2025 95,25 6,76 9,96 

2030 100,91 7,16 10,56 

2050 110,36 7,84 11,55 

Korzystając z wyznaczonych wcześniej prognozowanych wielkości redukcji stężeń pyłu PM2,5  

i wskaźników obliczono prognozowane korzyści wynikające z ograniczenia utraconych dni pracy: 
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Tabela 31. 
 
Korzyści wynikające z ograniczenia utraconych dni pracy dla SC-4 (źródło: opracowanie własne) 

Rok prognozy WLD [mln WLD/rok]  mln zł/rok 

2020 3,13 1 009 

2025 3,45 1 112 

2030 3,66 1 179 

2050 4,00 1 289 

 

6.6 Bilans kosztów i korzyści dla scenariuszy 

Do oceny programów (działań) rządowych, samorządowych - finansowanych, przynajmniej w części, 

ze środków publicznych, za najlepsze narzędzie uważa się powszechnie analizę kosztów/korzyści AKK 

(ang. Cost/Benefit Analysis). Za taki program należy uznać niewątpliwie program redukcji emisji pyłu 

PM2,5, analizowany w niniejszym opracowaniu. 

Istota analizy kosztów/korzyści sprowadza się do porównania ponoszonych i uzyskanych, w całym 

okresie czasu przyjętym do kalkulacji, szeroko rozumianych - nakładów i efektów, tu nazywanych 

kosztami i korzyściami. Koszty w metodzie AKK rozumiane są znacznie szerzej, niż wynika to z ich 

księgowego ujęcia. Korzyści natomiast oznaczają wszystko, co powoduje wzrost dobrobytu. Na 

przykład do korzyści zalicza się uniknięte koszty opieki zdrowotnej czy też nieutracone dni pracy, 

dzięki ograniczeniu zagrożenia ekologicznego. 

Jedną z procedur obliczeniowych wykorzystywanych w AKK jest wskaźnik korzyści/koszty BCR (ang. 

Benefit/Costs Ratio), który wykorzystano do oceny programu analizowanego w niniejszym 

opracowaniu. BCR wyraża stosunek pomiędzy sumą korzyści a sumą kosztów, jednych i drugich 

skorygowanych o współczynniki dyskontujące. Opisany jest on ilorazem o następującej postaci: 
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  gdzie:  

Bt – korzyści w kolejnych latach okresu obliczeniowego 

Ct – koszty w kolejnych latach okresu obliczeniowego 

n – założony okres obliczeniowy 

kt – współczynnik dyskontowy w kolejnych latach okresu obliczeniowego 

Oceniany program (działanie) uważa się za opłacalny, gdy wielkość wskaźnika korzyści/koszty jest, 

przy określonych założeniach, co do wysokości stopy dyskontowej i okresu przyjętego do kalkulacji, 

niemniejsza od jeden. Przy tym, im wyższy BCR, tym program jest bardziej opłacalny. 
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Dla analizowanego pogram redukcji emisji pyłów przewidywane korzyści przejawiają się w postaci 

unikniętych kosztów opieki zdrowotnej oraz nieutraconych dni pracy, w przedziałach czasowych do 

2020, 2025 oraz 2030 roku, w poszczególnych scenariuszach, obliczone w rozdziale 6.5.2. Dane te 

zostały wykorzystane w poniższej kalkulacji. 

Z uwagi na stopień ogólności poruszanych zagadnień, jak też trudności w pozyskaniu niektórych 

szczegółowych danych, konieczne było przyjęcie do obliczeń pewnych założeń upraszczających. Są 

one następujące: 

 Zakłada się, że działania w kierunku ograniczenia redukcji emisji pyłów zostaną podjęte już w 

2014 roku. 

 Koszty powyższych działań, w poszczególnych scenariuszach, przyjmuje się do obliczeń jako 

koszty średnioroczne.  

 Efekty działań (korzyści) w kierunku ograniczenia redukcji emisji pyłów zostaną ujęte  

w kalkulacji począwszy od 2015 roku. 

 Jakkolwiek określone łączne sumaryczne koszty redukcji emisji pyłu PM2,5 „sięgają” horyzontu 

czasowego 2020 r., to jednak do wyliczenia wskaźnika BCR przyjęto 15-letni okres kalkulacyjny. 

Wynika to z założenia przyjętego w rozdziale 6.4. 

 Stopa dyskontowa została przyjęta na, zalecanym przez IIASA, poziomie 4%. 

W poniższych tabelach zaprezentowano przebieg obliczania wskaźnika korzyści/koszty BCR dla 

działania w postaci redukcji emisji pyłów do 2020 roku dla poszczególnych scenariuszy. Wyniki 

obliczeń pokazują, że wszystkie proponowane scenariusze są uzasadnione z ekonomicznego punktu 

widzenia. We wszystkich bowiem przypadkach wskaźnik korzyści/koszty jest wyraźnie wyższy od 

jeden. Za najbardziej opłacalny należy uznać scenariusz SC-1, dla którego wskaźnik BCR jest najwyższy 

i wynosi 3,22. 

Tabela 32. Obliczanie wskaźnika korzyści/koszty BCR dla działania w postaci redukcji emisji pyłów do 2020 r. wg 
scenariusza SC-1 (źródło: opracowanie własne) 

Rok Korzyści 

 tys. zł 

Koszty 

 tys. zł 

Współczynnik 

dyskontowy 

(stopa 

dyskontowa 4%) 

Zdyskontowane 

korzyści  

 tys. zł 

Zdyskontowane 

koszty  

 tys. zł 

 

0   298 829 1,000 0 298 829 

 1 973 000 298 829 0,962 936 026 287 474 

 2 973 000 298 829 0,925 900 025 276 417 

 3 973 000 298 829 0,889 864 997 265 659 

 4 973 000 298 829 0,855 831 915 255 499 

 5 973 000 298 829 0,822 799 806 245 638 

 6 973 000 298 829 0,790 768 670 236 075 

 7 1 087 000 298 829 0,760 826 120 227 110 

 8 1 087 000 298 829 0,731 794 597 218 444 

 9 1 087 000 298 829 0,703 764 161 210 077 

 10 1 087 000 298 829 0,676 734 812 202 009 

 11 1 087 000 298 829 0,650 706 550 194 239 
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Rok Korzyści 

 tys. zł 

Koszty 

 tys. zł 

Współczynnik 

dyskontowy 

(stopa 

dyskontowa 4%) 

Zdyskontowane 

korzyści  

 tys. zł 

Zdyskontowane 

koszty  

 tys. zł 

 

12 1 160 000 298 829 0,625 725 000 186 768 

 13 1 160 000 298 829 0,601 697 160 179 596 Wskaźnik 

14 1 160 000 298 829 0,577 669 320 172 424 BCR 

    

11 019 159 3 456 259 3,19 

Tabela 33. Obliczanie wskaźnika korzyści/koszty BCR dla działania w postaci redukcji emisji pyłów do 2020 r. wg 
scenariusza SC-2 (źródło: opracowanie własne) 

Rok Korzyści w 

tys. zł 

Koszty w 

tys. zł 

Współczynnik 

dyskontowy 

(stopa 

dyskontowa 4%) 

Zdyskontowane 

korzyści w tys. 

zł 

Zdyskontowane 

koszty w tys. zł 

 

0   522 950 1,000 
 

522 950 

 1 1 098 000 522 950 0,962 1 056 276 503 078 

 2 1 098 000 522 950 0,925 1 015 650 483 729 

 3 1 098 000 522 950 0,889 976 122 464 903 

 4 1 098 000 522 950 0,855 938 790 447 123 

 5 1 098 000 522 950 0,822 902 556 429 865 

 6 1 098 000 522 950 0,790 867 420 413 131 

 7 1 211 000 522 950 0,760 920 360 397 442 

 8 1 211 000 522 950 0,731 885 241 382 277 

 9 1 211 000 522 950 0,703 851 333 367 634 

 10 1 211 000 522 950 0,676 818 636 353 514 

 11 1 211 000 522 950 0,650 787 150 339 918 

 12 1 284 000 522 950 0,625 802 500 326 844 

 13 1 284 000 522 950 0,601 771 684 314 293 Wskaźnik 

14 1 284 000 522 950 0,577 740 868 301 742 BCR 

    
12 334 586 6 048 444 2,04 

Tabela 34. Obliczanie wskaźnika korzyści/koszty BCR dla działania w postaci redukcji emisji pyłów do 2020 r. wg 
scenariusza SC-3 (źródło: opracowanie własne) 

Rok Korzyści w 

tys. zł 

Koszty w 

tys. zł 

Współczynnik 

dyskontowy 

(stopa 

dyskontowa 4%) 

Zdyskontowane 

korzyści w tys. 

zł 

Zdyskontowane 

koszty w tys. zł 

 

0   413 392 1,000 0 413 392 

 1 1 038 000 413 392 0,962 998 556 397 683 

 2 1 038 000 413 392 0,925 960 150 382 388 

 3 1 038 000 413 392 0,889 922 782 367 506 

 4 1 038 000 413 392 0,855 887 490 353 450 
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Rok Korzyści w 

tys. zł 

Koszty w 

tys. zł 

Współczynnik 

dyskontowy 

(stopa 

dyskontowa 4%) 

Zdyskontowane 

korzyści w tys. 

zł 

Zdyskontowane 

koszty w tys. zł 

 

5 1 038 000 413 392 0,822 853 236 339 808 

 6 1 038 000 413 392 0,790 820 020 326 580 

 7 1 151 000 413 392 0,760 874 760 314 178 

 8 1 151 000 413 392 0,731 841 381 302 190 

 9 1 151 000 413 392 0,703 809 153 290 615 

 10 1 151 000 413 392 0,676 778 076 279 453 

 11 1 151 000 413 392 0,650 748 150 268 705 

 12 1 224 000 413 392 0,625 765 000 258 370 

 13 1 224 000 413 392 0,601 735 624 248 449 Wskaźnik 

14 1 224 000 413 392 0,577 706 248 238 527 BCR 

    
11 700 626 4 781 293 2,45 

Tabela 35. Obliczanie wskaźnika korzyści/koszty BCR dla działania w postaci redukcji emisji pyłów do 2020 r. wg 
scenariusza SC-4 (źródło: obliczenia własne) 

Rok Korzyści w 

tys. zł 

Koszty w 

tys. zł 

Współczynnik 

dyskontowy 

(stopa 

dyskontowa 4%) 

Zdyskontowane 

korzyści w tys. 

zł 

Zdyskontowane 

koszty w tys. zł 

 

0   527 620 1,000 

 

527 620 

 1 1 111 000 527 620 0,962 1 068 782 507 570 

 2 1 111 000 527 620 0,925 1 027 675 488 049 

 3 1 111 000 527 620 0,889 987 679 469 054 

 4 1 111 000 527 620 0,855 949 905 451 115 

 5 1 111 000 527 620 0,822 913 242 433 704 

 6 1 111 000 527 620 0,790 877 690 416 820 

 7 1 224 000 527 620 0,760 930 240 400 991 

 8 1 224 000 527 620 0,731 894 744 385 690 

 9 1 224 000 527 620 0,703 860 472 370 917 

 10 1 224 000 527 620 0,676 827 424 356 671 

 11 1 224 000 527 620 0,650 795 600 342 953 

 12 1 419 000 527 620 0,625 886 875 329 763 

 13 1 419 000 527 620 0,601 852 819 317 100 Wskaźnik 

14 1 419 000 527 620 0,577 818 763 304 437 BCR 

    

12 691 910 6 102 453 2,04 

 

Oszacowane koszty i korzyści podzielono na poszczególne sektory. Przyjęto następujące założenia:  

 Działania w zakresie S2 dotyczą przede wszystkim finansowania wymian indywidualnych 

systemów grzewczych. W niewielkim stopniu będą dotyczących spraw organizacyjnych  
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i edukacyjnych. Założono, że na podstawie obecnego systemu dofinansowań w ramach PONE 

około 45% kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych pokryją fundusze środowiskowe 

(NFOSiGW i WFOŚiGW). Nowością będzie dofinansowanie również kosztów eksploatacyjnych 

w celu intensyfikacji działań. Pozostałe 55% pokryte musi być przez mieszkańców. 

  W zakresie transportu zakłada się przede wszystkim działania w zakresie wdrażania SOEK 

oraz wymiany taboru komunikacji miejskiej. Założono możliwość pozyskania środków z 

funduszy zewnętrznych w tym z nowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, średnio w wysokości do 50% kosztów inwestycyjnych. Pozostałe 50% pokryją 

budżety samorządów.  

 W zakresie korzyści wyróżnia się korzyści zdrowotne przypisane do sektora budżetowego 

(NFZ) oraz korzyści związane z utraconymi dniami pracy przypisane do sektora gospodarki 

(rynek pracy). 

 W poniższej tabeli przedstawiono porównanie kosztów i korzyści w podziale na sektory/jednostki 

zbilansowane do roku 2020: 

Tabela 366. Podział kosztów i korzyści na poszczególne sektory do roku 2020 (źródło: opracowanie własne)  

Sektor/jednostka  mln zł  

(SC-1) 

mln zł  

 (SC-2) 

mln zł  

 (SC-3) 

mln zł  

 (SC-4) 

 Koszt 

Społeczeństwo           2 427         4 314             3 236         4 314     

Jednostki samorządowe                    35                           -        159      35     

Fundusze środowiskowe (NFOŚiGW, 
WFOŚiGW) 

  1 985     3 530      2 647  3 530     

Fundusze różne w tym UE (POIŚ) 35                           -       159  35     

 Korzyść 

Budżet (NFZ)     623                     703                      665                      711     

Gospodarka (rynek pracy)               6 188         6 979     6 602      7 063     

 

Generalnie, w perspektywie długoterminowej, korzyści znacznie przewyższają koszty. Największe 

korzyści będzie odczuwać sektor gospodarki – będą to korzyści związane ze zmniejszeniem liczby 

zwolnień z tytułu chorób. Społeczeństwo będzie ponosić wysokie koszty związane z wymianą 

systemów grzewczych, należy jednak pamiętać, że po stronie korzyści pojawiają się takie wartości jak 

zwiększona długość życia i zdrowie.  

6.7 Wnioski i rekomendacje 
Obliczenie kosztów i korzyści dla poszczególnych scenariuszy wymagało skomplikowanego 

opracowania modelu obliczeniowego złożonego z kilku modułów: 

1. Model prognozowania emisji 

2. Model określania kosztów działań jednostkowych i przeliczania na koszty jednostkowe 

3. Model definiowania scenariuszy 



Ocena skuteczności realizacji celów Strategii Tematycznej UE dotyczącej zanieczyszczenia powietrza oraz wynikającej z niej 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (CAFE) ze szczególnym uwzględnieniem standardów jakości powietrza w zakresie pyłu drobnego PM2,5.  

128 

 

 

4. Model obliczania kosztów poszczególnych scenariuszy 

5. Model aproksymacyjny szacowania wpływu redukcji emisji na zmiany stężeń (ze względu na 

ograniczony czas trwania projektu niemożliwe było przeprowadzenie obliczania stężeń za 

pomocą modeli matematycznych rozprzestrzeniania zanieczyszczeń) 

6. Model obliczania korzyści jednostkowych 

7. Model obliczania korzyści 

8. Model bilansowania kosztów i korzyści 

Analizy zawężono do obliczania kosztów i korzyści względem pyłu zawieszonego PM2,5, przyjmując, 

że redukcje emisji pozostałych zanieczyszczeń (SO2, NOx) wymagane przez protokół z Göteborga są 

zapewnione przez istniejące przepisy – głównie dyrektywę IED.  Obliczenia prognozowania emisji pyłu 

PM2,5 w skali kraju oparto na trendach rozwojowych oraz obowiązkach wynikających z obecnego 

prawa. Wyniki prognoz wskazują na trend malejący całkowitych emisji pyłu PM2,5, jednakże w 

sposób niewystarczający aby osiągnąć wymagania zawarte w poszczególnych scenariuszach.  

Zdefiniowano wymagane redukcje oraz działania mające przyczynić się do osiągnięcia wymogów 

danego scenariusza. Największy potencjał i oddziaływanie na jakość powietrza mają działania w 

zakresie sektora komunalnego oraz transportu: 

 Scenariusz SC-1 (CAFE-Göteborg) – działanie: uzyskanie dodatkowej względem linii bazowej 

redukcji w kategorii SNAP 2 o 9 tys. t/rok do 2020 r. W celu uzyskania zgodności ze standardem 

CAFE’2020 20 µg/m3 - podejmowane są działania typu SOEK. 

 Scenariusz SC-2 (CAFE- Göteborg_bis) – działanie: uzyskanie dodatkowej względem linii 

bazowej redukcji w kategorii SNAP 2 o 16 tys. t/rok do 2020 r. Zakłada się, że jest to działanie 

wystarczające aby uzyskać zgodność ze standardem CAFE'2020 – 20 µg/m3. 

 Scenariusz SC-3 (CAFE_bis- Göteborg) – działanie: uzyskanie dodatkowej względem linii 

bazowej redukcji w kategorii SNAP 2 o 12 tys. t/rok do 2020 r. W celu uzyskania zgodności z 

zaostrzonym standardem CAFE'2020 – 15 µg/m3 zakłada się bardzo zaawansowane działania w 

miastach w zakresie redukcji emisji komunikacyjnej (SNAP 7) – zarówno działania typu SOEK jak 

i przebudowę funkcjonowania komunikacji miejskiej. 

 SC-4 (CAFE_bis- Göteborg_bis) – działanie: uzyskanie dodatkowej względem linii bazowej 

redukcji w kategorii SNAP 2 o 16 tys. t/rok do 2020 r. W  celu uzyskania zgodności ze 

standardem CAFE’2020 - 15 µg/m3 - podejmowane są działania typu SOEK. 

 
Do obliczeń kosztów osiągnięcia redukcji emisji pyłów wykorzystano analizę efektywności kosztowej 

(ang. cost/efectiveness analysis), zwaną też niekiedy metodą minimalizacji kosztów. Obliczono średni 

koszt redukcji tony pyłu PM2,5 dla poszczególnych działań. Dla działań w zakresie redukcji niskiej 

emisji wynosi on średnio 327 tys. zł/Mg PM2,5, dla działań w sektorze transportu 100 tys. zł/ Mg 

PM2,5 (lub 318 tys. zł/Mg PM2,5 w wariancie pogłębionym). Obliczone całkowite koszty wdrożenia 

danego scenariusza działań przedstawiono w tabeli poniżej: 
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Tabela 37. Całkowite koszty redukcji pyłu PM2,5 dla poszczególnych scenariuszy   

Rok prognozy Koszty 

 mln zł  

(SC-1) 

Koszty 

 mln zł  

 (SC-2) 

Koszty 

 mln zł  

 (SC-3) 

Koszty 

 mln zł  

 (SC-4) 

2020 4 482 7 844 6 201 7 914 

Analizę korzyści oparto na aproksymacji redukcji stężeń wynikających z wdrożenia danego 

scenariusza. Następnie obliczono korzyści wynikające z unikniętych kosztów opieki zdrowotnej oraz 

uniknie tych kosztów utraconych dni pracy. W zakresie kosztów opieki zdrowotnej uwzględniono: 

 przewlekłe zapalenie oskrzeli; 

 pobyt w szpitalu ze względu na choroby układu oddechowego; 

 pobyt w szpitalu ze względu na choroby serca. 

Ogólnie korzyści związane z unikniętymi kosztami opieki zdrowotnej szacuje się na poziomie od 89 

mln zł/rok dla scenariusza SC-1 w roku 2020 do 130 mln zł/rok dla scenariusza SC-4 w roku 2050. 

Zsumowane roczne korzyści zdrowotne wynikające z unikniętych kosztów opieki zdrowotnej oraz 

nieutraconych dni pracy ze względu na redukcję stężenia pyłu PM2,5 przedstawiono w tabeli 38. Dla 

roku 2020 korzyści te kształtują się na poziomie 973 do 1 111 mln zł/rok w zależności od scenariusza. 

W kolejnych latach korzyści te mogą jeszcze wzrosnąć. 

Tabela 38. Roczne korzyści wynikające z unikniętych kosztów opieki zdrowotnej oraz nieutraconych dni pracy ze 
względu na redukcję stężenia pyłu PM2,5  

Rok prognozy Korzyści mln 
zł/rok  

(SC-1) 

Korzyści mln 
zł/rok  

 (SC-2) 

Korzyści mln 
zł/rok  

 (SC-3) 

Korzyści mln 
zł/rok  

 (SC-4) 

2020 973 1 098 1 038 1 111 

2025 1 087 1 211 1 151 1 224 

2030 1 160 1 284 1 224 1 297 

2050 1 281 1 405 1 346 1 419 

Stosując metodykę analizy kosztów i korzyści przy użyciu wskaźnika korzyści/koszty BCR porównano 

opłacalność danego scenariusza. Im wyższy BCR, tym program jest bardziej opłacalny. Wyniki 

obliczeń pokazały, że wszystkie proponowane scenariusze są uzasadnione z ekonomicznego punktu 

widzenia. We wszystkich bowiem przypadkach wskaźnik korzyści/koszty jest wyraźnie wyższy od 

jeden. Za najbardziej opłacalny należy uznać scenariusz SC-1. dla którego wskaźnik BCR jest najwyższy 

i wynosi 3,19. 

Oszacowane koszty i korzyści podzielono na sektory: największe korzyści zmiany przyniosą 

gospodarce (na rynku pracy) od 6 do 7 mld złotych (sumarycznie do roku 2020) wynikające  

z unikniętych zwolnień. W zakresie sektora budżetowego i jednostek samorządowych korzyści 

kształtują są na poziomie 600-700 mln złotych (oszczędności w służbie zdrowia), a koszty wynikające  

z wdrażania działań w zakresie transportu - na poziomie ok. 35 mln zł (sumarycznie do 2020 roku).  
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Największe koszty poniesie społeczeństwo oraz fundusze w wyniku wdrażania działań związanych  

z redukcją niskiej emisji. Należy jednak pamiętać, że po stronie korzyści pojawiają się takie wartości 

jak zwiększona długość życia i zdrowie.  

7 Przedstawienie skutków finansowych dla Polski, wynikających Pz 

niewdrożenia obowiązujących i nowych wymagań w zakresie 

ochrony powietrza 

Celem poniższej analizy jest wskazanie i oszacowanie skutków finansowych w skali kraju,  

w przypadku niewdrożenia unijnych wymagań w dziedzinie ochrony powietrza. 

Informacje ogólne 

Państwa Członkowskie, w tym Polska, zobowiązane są do przestrzegania prawa unijnego, którego 

źródłem są rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie. Rozporządzenia mają w całości 

bezpośrednie zastosowanie w porządku prawnym danego Państwa Członkowskiego. Dyrektywy 

wymagają transpozycji, gdyż wiążą w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, 

pozostawiając jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków. Decyzje wiążą w całości 

wskazanych adresatów. Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej (art. 288 TFUE21).  

Odpowiedzialność Państwa Członkowskiego w związku z nieprzestrzeganiem prawa unijnego może 

nieść za sobą poważne konsekwencje finansowe i polityczne. 

Zasadniczą konsekwencją finansową jest możliwość nałożenia na Państwo Członkowskie tzw. ryczałtu 

lub okresowej kary pieniężnej na podstawie wyroku wydanego przez Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości (dalej: Trybunał Sprawiedliwości albo Trybunał)) w trybie art. 260 TFUE. Artykuł 

przewiduje dwie możliwości nałożenia powyższych obciążeń:  

1) w trybie przyspieszonym – art. 260 ust. 3 TFUE uprawnia Komisję Europejską (dalej: Komisja) do 

złożenia wniosku o nałożenie ww. sankcji w sytuacji, gdy Państwo Członkowskie uchybiło 

obowiązkowi poinformowania o środkach podjętych w celu transponowania dyrektywy przyjętej 

zgodnie z procedurą ustawodawczą, a złożona została na tej podstawie skarga w trybie art. 258 

TFUE, 

2) w trybie wydłużonego postępowania sądowego na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE  realizowanego 

w celu przymuszenia Państwa Członkowskiego do wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości 

wydanego na podstawie art. 258 TFUE. 

Niniejsze opracowanie w kontekście dyrektywy CAFE dotyczy wyłącznie drugiego trybu nakładania 

sankcji finansowych.  

Art. 260 ust. 3 TFUE nie będzie miał bowiem zastosowania, gdyż skarga Komisji przeciwko Polsce 

wniesiona w dniu 31 stycznia 2012 r. (sprawa C-48/12)22 została wykreślona przez Trybunał 

Sprawiedliwości na mocy postanowienia z dnia 8 stycznia 2013 r.23 Przedmiotem postępowania był 

                                                           

21
 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz. U. C 326 z 2012 r., str. 47) 

22
 Dz. U. C 80 z 2012 r. 

23
 Dz. U. C 108 z 2013 r. 



Ocena skuteczności realizacji celów Strategii Tematycznej UE dotyczącej zanieczyszczenia powietrza oraz wynikającej z niej 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (CAFE) ze szczególnym uwzględnieniem standardów jakości powietrza w zakresie pyłu drobnego PM2,5.  

131 

 

 

zarzut Komisji skierowany przeciwko Polsce, że nie przyjęła ona wszystkich przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych do wykonania dyrektywy CAFE, gdyż o transpozycji nie 

poinformowała. W konsekwencji, z tytułu niewywiązania się przez Polskę z obowiązku 

informacyjnego, Komisja była uprawniona do złożenia skargi o wydanie wyroku stwierdzającego 

uchybienie z art. 258 TFUE, a ponadto do złożenia wniosku w trybie art. 260 ust. 3 TFUE o nałożenie 

na Polskę okresowej kary pieniężnej o dziennej stawce w wysokości 71 521,38 EUR liczonej od dnia 

ogłoszenia wyroku w tej sprawie.  

W tym przypadku Polska uniknęła kary, bowiem uczyniła zadość zarzutom skargi, która została 

wycofana przed wydaniem wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości. 

Powyższa okoliczność nie wyklucza jednak poniesienia przez Polskę dotkliwych konsekwencji 

finansowych w postaci nałożenia okresowej kary pieniężnej lub ryczałtu bądź obydwu tych sankcji 

łącznie w odniesieniu do realizacji obowiązków wynikających z dyrektywy CAFE.  

7.1 Podstawa prawna nałożenia sankcji wynikająca z art. 260 ust. 2 TFUE 
 

1. Przesłanki formalne nałożenia sankcji 

Przesłanką formalną do zastosowania sankcji finansowych na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE jest 

stwierdzenie przez Trybunał Sprawiedliwości w drodze wyroku wydanego na podstawie art. 258 TFUE, 

że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu ze zobowiązań, które na nim ciążą na mocy Traktatów.   

Państwo jest zobowiązane do podjęcia stosownych środków zapewniających wykonanie wyroku.24 

Jeśli tego nie uczyni, Komisja wszczyna postępowanie administracyjne (przedsądowe) wysyłając tzw. 

list ostrzegawczy, w treści którego wzywa do wykonania wyroku wyznaczając w tym celu odpowiedni 

termin. Państwo Członkowskie jest uprawnione do wniesienia uwag. Jeśli jednak odpowiedź nie 

satysfakcjonuje Komisji, jest ona uprawniona do złożenia skargi na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE,  

w tym do wskazania wysokości ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej do zapłacenia przez dane 

Państwo Członkowskie, jaką uzna za odpowiednią do okoliczności. Jeżeli Trybunał stwierdza, że dane 

Państwo Członkowskie nie zastosowało się do jego wyroku, może na nie nałożyć ryczałt lub karę 

pieniężną.  

Sposób obliczenia sankcji 

Metoda obliczania wynika z treści Komunikatów Komisji w sprawie stosowania art. 258 i 260 TFUE25. 

Komunikaty stanowią wytyczne celem zapewnienia przejrzystości i pewności prawa  

w podejmowanych przez Komisję decyzjach. Komunikaty nie są aktem normatywnym i nie wiążą 

Trybunału Sprawiedliwości, chociaż – jak wynika z orzecznictwa -  wskazane w Komunikatach wartości 

są brane pod uwagę jako punkt odniesienia przy obliczaniu kwoty okresowej kary pieniężnej lub 

ryczałtu. Wartość poszczególnych sankcji jest wynikiem ustalonych w Komunikacie Komisji z 2005 r. 

SEC(2005) 1658 algorytmów: 

okresowa kara pieniężna: 

                                                           

24
 art. 260 ust. 1 TFUE. 

25
 Komunikat Komisji z 2005 r. nr SEC(2005) 1658, który został zmieniony przez Komunikat Komisji z 2010 r. nr SEC(2010) 
923 oraz Komunikat Komisji z 2012 r. nr SEC(2012) 6106 aktualizujące dane do obliczenia kwoty okresowej kary 
pieniężnej i kary ryczałtu. 
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SD = (SB x WW x WT) x n 

gdzie: SD = stawka dzienna okresowej kary pieniężnej; SB = stawka bazowa okresowej kary pieniężnej, 

która aktualnie wynosi 640 EUR26 dziennie; WW = współczynnik wagi uchybienia – ustalony w 

przedziale od 1 do 20; WT = współczynnik czasu trwania uchybienia – ustalony w przedziale od 1 do 3; 

zwiększa się o 0,10 na miesiąc począwszy od daty wydania wyroku na mocy art. 258 TFUE; n = 

współczynnik uwzględniający możliwości finansowe danego państwa członkowskiego – w przypadku 

Polski wynosi aktualnie 7,7127; 

ryczałt:  

KR = SB x WW x n x D 

gdzie: KR = kwota kary ryczałtowej; SB = stawka bazowa kary ryczałtowej, która aktualnie wynosi 210 

EUR28 dziennie; WW = współczynnik wagi uchybienia - ustalony w przedziale od 1 do 20; n = 

współczynnik uwzględniający możliwości finansowe danego państwa członkowskiego – w przypadku 

Polski wynosi aktualnie 7,7129; D = liczba dni trwania uchybienia. 

W przypadku obydwóch algorytmów współczynnik „n” to średnia geometryczna równa pierwiastkowi 

kwadratowemu iloczynu współczynników opartych na PKB danego Państwa Członkowskiego 

wyrażonego w mln EUR i liczbie głosów tego Państwa w Radzie. 

2. Przesłanki materialne nałożenia sankcji 

Celem nałożenia sankcji na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE jest doprowadzenie do wykonania wyroku 

wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości na podstawie art. 258 TFUE stwierdzającego, że dane 

Państwo Członkowskie dopuściło się uchybienia jednego z zobowiązań wynikających z prawa 

unijnego. 

Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, iż „nałożenie okresowej kary pieniężnej lub ryczałtu nie ma na 

celu wyrównania jakiejkolwiek szkody wyrządzonej przez zainteresowane Państwo Członkowskie, lecz 

wywarcie na to Państwo nacisku ekonomicznego, który skłoni je do usunięcia stwierdzonego 

uchybienia. Nałożone sankcje finansowe należy określić w zależności od stopnia nacisku niezbędnego, 

by zainteresowane Państwo Członkowskie zmieniło swój sposób postępowania”.30 

1) Przesłanki materialne do wydania wyroku na podstawie art. 258 TFUE 

Uchybienia prawa unijnego 

Podstawą wydania wyroku na podstawie art. 258 TFUE jest uznanie przez Komisję, a w konsekwencji 

przez Trybunał Sprawiedliwości, że Państwo Członkowskie dopuściło się uchybienia jednego  

z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy Traktatów, w tym także na mocy dyrektyw. 

Trybunał stwierdza w wyroku, że doszło do naruszenia obowiązków danego Państwa Członkowskiego 

względem konkretnego przepisu prawa unijnego i wskazuje normy krajowe, a także działania  

                                                           

26
 Komunikat Komisji nr SEC (2012) 6106 aktualizujący dane do obliczenia kwoty okresowej kary pieniężnej i kary ryczałtu. 

27
Tamże. 

28
 Tamże. 

29
 Tamże. 

30
 Wyrok w sprawie C-304/02, Komisja przeciwko Francji, pkt 91. 
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i zaniechania stanowiące źródło naruszenia. Trybunał natomiast nie nakazuje, a nawet nie wskazuje 

przedsięwzięcia określonych środków, które doprowadzą do usunięcia uchybienia.  

Cele i zasady wynikające z TUE 

Art. 4 ust. 3 TUE31 ustanawia dwie fundamentalne zasady odnoszące się do wypełniania prawa 

unijnego: zasadę efektywności oraz zasadę lojalnej współpracy. Obydwie zasady wpływają znacząco 

na sposób interpretacji przez Trybunał Sprawiedliwości unijnych norm prawnych, a w konsekwencji na 

jego orzecznictwo. Zgodnie z powyższymi zasadami Państwa Członkowskie: 1) wzajemnie się szanują  

i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów, 2) 

podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań 

wynikających z Traktatów lub aktów instytucji unii oraz 3) ułatwiają wypełnianie przez Unię jej zadań  

i powstrzymują się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu 

celów Unii. 

Naruszenie powyższych zasad przez Państwo Członkowskie może stanowić samodzielną podstawę do 

sformułowania skargi na podstawie art. 258 TFUE.  

Cele i zasady związane z ochroną środowiska 

Art. 191 ust. 1 TFUE wskazuje następujące cele związane z polityką Unii Europejskiej w zakresie 

ochrony środowiska: 

 zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska, 

 ochrona zdrowia ludzkiego, 

 ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 

 promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania 

regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego, w szczególności zwalczania 

zmian klimatu. 

Art. 191 ust. 2 TFUE określa następujące zasady, na których opiera się polityka UE w dziedzinie 

środowiska: 1) wysokiego poziomu ochrony, 2) ostrożności, 3) działań zapobiegawczych, 4) 

naprawiania szkód przede wszystkim u źródła oraz 5) „zanieczyszczający płaci”. 

W odniesieniu do ochrony powietrza, trzy ostatnie zasady znajdują szczególne zastosowanie. Zasada 

„naprawiania szkód przede wszystkim u źródła” znajduje zastosowanie we wszystkich regulacjach 

ustanawiających standardy emisji szkodliwych substancji do powietrza i wód. Zasada 

„zanieczyszczający płaci” natomiast oznacza, że sprawca, który spowodował szkodę w środowisku lub 

zagrożenie powstania szkody, powinien ponieść koszty naprawienia szkody lub wyeliminowania 

zagrożenia.32 

Także art. 37 KPPUE33 potwierdza, że cele polityk Unii Europejskiej, a także zasada zrównoważonego 

rozwoju muszą zapewnić wysoki poziom ochrony środowiska i poprawę jego jakości. 

Dyrektywa CAFE w pkt 30 preambuły wprost potwierdza, iż jej celem jest realizacja art. 37 KPPUE 

wynikającego z zasadniczego aktu prawa unijnego. 

                                                           

31
 Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz. U. C 326 z 2012 r., str. 13). 

32
 www.ekoportal.gov.pl. 

33
 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej 2007 C 303/01 (Dz. U. C 303 z 2007 r., str. 1). 
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2) Przesłanki materialne do wydania wyroku na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE  

Wyrok wydany na podstawie 258 TFUE pociąga za sobą obowiązek natychmiastowego usunięcia 

uchybienia i wywiera bezpośredni skutek w prawie krajowym Państwa Członkowskiego stanowiąc 

źródło zobowiązań dla wszystkich organów tego Państwa. 

Zgodnie z istniejącym orzecznictwem wykonanie wyroku w sprawie naruszenia prawa unjnego należy 

rozpocząć natychmiast i zakończyć w możliwie najkrótszym terminie.34 

Zaniechanie przez Państwo Członkowskie, pomimo wystosowania przez Komisję listu ostrzegawczego, 

wykonania powyższego wyroku skutkuje wszczęciem postępowania o nałożenie sankcji z art. 260. ust. 

2 TFUE. 

Wytyczne Komisji Europejskiej. 

Komisja jest uprawniona do wniesienia do Trybunału Sprawiedliwości, na podstawie przedmiotowego 

przepisu, skargi i wnioskowania o nałożenie sankcji finansowych kierując się przy tym własnymi 

wytycznymi zawartymi w Komunikatach, o których była już mowa powyżej. 

Kluczowym Komunikatem Komisji jest dokument z roku 2005 nr SEC(2005) 1658 w zakresie 

stosowania art. 258 TFUE. Komunikat ten zastąpił dwa poprzednie Komunikaty  roku 1996 i 199735,  

w znacznej mierze odpowiadając jednak ich treści, lecz aktualizując metodę naliczania sankcji 

finansowych.  

Komisja stwierdza, iż sankcja finansowa zawsze powinna być zindywidualizowana. Wysokość kar 

zależy od trzech podstawowych kryteriów: 1) ciężaru naruszenia prawa, 2) długości okresu naruszenia 

oraz 3) konieczności zapewnienia skutku odstraszającego, by zapobiec kolejnym przypadkom 

naruszenia. Kryteria zostały rozróżnione osobno w odniesieniu do okresowej kary pieniężnej  i osobno 

dla ryczałtu. Przy czym trzecie kryterium uważa się za spełnione w obydwu przypadkach, gdy kara jest 

wystarczająco wysoko, bo tylko wówczas działa odstraszająco. Poniżej został opisany sposób 

naliczania okresowej kary pieniężnej i ryczałtu wynikający z tychże Komunikatów. 

Okresowa kara pieniężna. 

Komisja zdaje sobie sprawę, że Państwa Członkowskie zwlekają z usuwaniem stwierdzonych 

nieprawidłowości do późnego etapu postępowania i stoi na stanowisku, że skutkiem okresowej kary 

pieniężnej powinno być jak najszybsze wyeliminowanie powstałych uchybień, czyli jak najszybsze 

wykonanie wyroku wydanego na podstawie art. 258 TFUE.  

Okresowa kara pieniężna to kwota naliczana za każdy dzień trwania opóźnienia w wykonaniu wyroku 

stwierdzającego naruszenie (wyrok pierwszy). Okres naliczania kary rozpoczyna się od daty 

przekazania Państwu Członkowskiemu treści wyroku wydanego na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE 

(wyrok drugi ) do dnia, gdy Państwo członkowskie usunie uchybienie. W konsekwencji obowiązek 

naliczania i regulowania nałożonej okresowej kary pieniężnej ustaje w momencie wykonania 

pierwszego wyroku. 

                                                           

34
 wyrok w sprawie C-304/02 Komisja p-ko Francji pkt 82, przywołany w Komunikacie Komisji SEC(2005) 1658. 

35
 Dz. U C 242 z 21.08.1996, Dz. U C 63 z 28.02.1997. 
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Jeśli Państwo Członkowskie do czasu wydania drugiego wyroku usunie naruszenie stwierdzone  

w pierwszym wyroku – nałożenie okresowej kary pieniężnej stanie się bezcelowe, o czym Komisja 

niezwłocznie poinformuje Trybunał Sprawiedliwości, niezależnie od etapu postępowania.  

Komisja ustaliła, o czym było powyżej, algorytm celem wyliczenia okresowej kary pieniężnej, na który 

składają się: 

1) stawka bazowa, 

2) współczynnik wagi uchybienia, 

3) współczynnik czasu trwania uchybienia, 

4) współczynnik „n” – jest identyczny dla obydwu kar, a sposób jego obliczenia został przedstawiony 

powyżej. 

Ad. 1). Stawka bazowa jest wartością stałą, aktualizowaną, co trzy lata zgodnie z inflacją. Stawkę 

ustala się w taki sposób, aby była rozsądna i możliwa do zapłacenia przez wszystkie Państwa 

Członkowskie, ale była na tyle wysoka, aby wywrzeć odpowiednią presję. 

Ad 2). Współczynnik wagi uchybienia jest wyrazem oceny dwóch aspektów: a) wagi zasad unijnych 

będących przedmiotem uchybienia oraz b) skutków takiego uchybienia dla interesu ogólnego  

i jednostkowego. 

a) Waga zasad unijnych jest oceniania biorąc pod uwagę: 

 bardziej charakter i doniosłość zasady niż jej rangi wśród hierarchii norm; przykładowo 

naruszanie podstawowych praw i wolności chronionych traktatem będzie uznawane za 

poważne, co znajdzie wyraz w wysokości wnioskowanej kary, 

 fakt, że wyrok wydany na podstawie art. 258 TFUE stanowi część utrwalonego 

orzecznictwa; przykładowo wyrok w sprawie naruszenia prawa unijnego jest poprzedzony 

podobnym orzeczeniem); Państwo, które narusza jasna zasadę lub działa wbrew 

utrwalonemu orzecznictwu popełnia poważniejsze przewinienie niż to, które stosuje 

nieprecyzyjną i złożoną zasadę unijną, która nie była przedmiotem interpretacji lub oceny 

Trybunału,36 

 fakt, że Państwo Członkowskie nie podejmuje żadnych środków celem wykonania wyroku 

stwierdzającego naruszanie stanowi okoliczność wpływającą na wzrost wymiaru kary, 

 wagę uchybienia można uznać za mniejszą, jeśli nie dotyczy ono całego Państwa 

Członkowskiego. 

b) Skutki uchybienia dla interesu ogólnego i jednostkowego ocenia się biorąc pod uwagę 

indywidulane okoliczności, wśród których Komisja dla przykładu wymienia: 

 utratę zasobów własnych Wspólnoty, 

 wpływ uchybienia na funkcjonowanie Wspólnoty, 

 poważną lub nieodwracalną szkodę dla zdrowia lub środowiska naturalnego, 

 straty ekonomiczne lub inne straty poniesione przez osoby fizyczne lub podmioty 

gospodarcze, w tym straty o charakterze niematerialnym , np. związane z rozwojem osobisty, 

 straty finansowe wynikłe z uchybienia, 

                                                           

36
 potwierdzone orzecznictwem, szczególnie wyrok C-392/93, co stwierdza Komisja w Komunikacie SEC (2005) 1658, pkt 
16.2. 
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 ewentualne korzyści finansowe, jakie Państwo Członkowskie czerpie z tytułu 

niezastosowania się do wyroku Trybunału, 

 względna waga uchybienia w stosunku do obrotu lub wartości dodanej w danym sektorze 

gospodarczym Państwa Członkowskiego, którego dotyczy sprawa, 

 liczba ludności dotkniętej uchybieniem, 

 odpowiedzialność Wspólnoty wobec Państw spoza UE, 

 to, czy dane uchybienie ma charakter jednorazowy, czy też występuje powtórnie. 

Komisja obliczając karę zwraca uwagę na skutki, jakie wynikają z danego uchybienia dla osób  

i podmiotów gospodarczych, a nie dla osób indywidualnych, bowiem w ostatnim przypadku rolą 

sądów krajowych jest wyplata odszkodowań.  

Ad 3). Czas trwania uchybienia liczy się od daty ogłoszenia wyroku wydanego na podstawie art. 258 

TFUE do dnia wniesienia sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. 

Ryczałt 

Komisja, w swoim Komunikacie37 wskazuje, że każdy przypadek uporczywego niestosowania się do 

wyroku Trybunału stanowi samodzielne naruszenie praworządności w Unii Europejskiej, które 

powinno podlegać karze. Wniosek o nałożenie ryczałtu – zdaniem Komisji - powinien być składany  

i podtrzymywany, nawet w sytuacji, gdy Państwo wykonało wyrok stwierdzający naruszenie. 

Komisja powinna regularnie wnioskować do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie przynajmniej 

stałego, minimalnego ryczałtu, ustalonego dla każdego Państwa Członkowskiego w zależności od 

współczynnika „n”. Komunikat z roku 2005 został po raz kolejny zaktualizowany38 ustalając dla Polski 

minimalną stawkę na poziomie 4 086 EUR. 

Komisja może jednak zaproponować Trybunałowi ustalenie stawki ryczałtu odmiennie, na podstawie 

algorytmu39 mnożąc stawkę dzienną (bazową) przez liczbę dni uchybienia. 

Stawka bazowa, podobnie jak przy okresowej karze pieniężnej, jest wartością stałą, aktualizowaną, co 

trzy lata zgodnie z inflacją. Stawkę ustala się w taki sposób, aby była rozsądna i możliwa do zapłacenia 

przez wszystkie Państwa Członkowskie, ale była na tyle wysoka, aby wywrzeć odpowiednią presję. Dni 

uchybienia liczy się od daty wydania wyroku na podstawie art. 258 TFUE, aż dni dnia usunięcia 

naruszenia, lub jeśli to nie nastąpiło – do dnia wydania wyroku na podstawie art. 260 ust. 3 TFUE. 

Przewidywany okres postępowania Komisji w sprawie nałożenia sankcji. 

Okres pomiędzy wystosowaniem wezwania (list ostrzegawczy) do usunięcia uchybienia  (zapewnienie 

stosowania wcześniejszego orzeczenia z art. 258 TFUE) powinien wynosić od 12-24.40 Aktualnie jest 

tendencja do skracania tego okresu do 8-18 miesięcy.41  

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości. 

                                                           

37
 Tamże. 

38
 Komunikat Komisji z 2012 r. nr SEC(2012) 6106. 

39
 przedstawiony w punkcie dotyczącym formalnych przesłanek wydania wyroku na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE 
niniejszego opracowania, str.4. 

40
 Komunikat Komisji Skuteczna Europa - stosowanie prawa wspólnotowego COM(2007) 502, wersja ostateczna, 

41
 Komunikat Komisji z 2010 r., nr SEC(2010) 1371. 
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Trybunał Sprawiedliwości jest całkowicie niezależny i ma szeroki zakres swobodnej oceny naruszenia. 

Trybunał rozpoznaje sprawy w na podstawie procedury sądowej niezależnej od względów 

politycznych, które przy ocenie określonego przypadku pozostają bez znaczenia w świetle faktów i 

przesłanek naruszenia oraz oceny zastosowania odpowiedniej sankcji finansowej.42 Trybunał 

potwierdził w orzecznictwie swoją pełną swobodę przy indywidualnej ocenie każdego przypadku 

stwierdzając, iż „okoliczność, że w sprawach rozstrzygniętych wcześniej nie orzeczono sankcji 

łącznej, nie może sama z siebie stanowić przeszkody w nałożeniu takiej sankcji w sprawie 

późniejszej”. Trybunał nie jest zatem związany ani co do zasadności, ani co do wysokości sankcji 

finansowych wskazanych przez Komisję. 

Trybunał może więc uznać za zasadne: 

1) nałożenie łącznie dwóch kar, pomimo, iż Komisja wnioskowała tylko o jedną z nich,43 

2) nałożenie ryczałtu, pomimo, iż Komisja uznała skargę za bezprzedmiotową (Państwo wykonało 

wyrok stwierdzający uchybienie wydany na podstawie art. 258 TFUE, przed wydaniem drugiego 

wyroku z art. 260 ust. 2 TFUE)44, 

3) nałożyć kary w innych wysokościach niż wnioskowane przez Komisję, choć propozycje Komisji 

mogą stanowić pomocny punkt odniesienia45. 

Orzecznictwo Trybunału wskazuje, że czas trwania naruszenia musi być oceniany z uwzględnieniem 

chwili, w której Trybunał bada stan faktyczny, a nie momentu wniesienia przez Komisję skargi do 

Trybunału. Jeśli Państwo na dzień wydania wyroku nie usunęło uchybienia, logiczne jest, iż mnożnik 

dotyczący czasu uchybienia będzie większy niż zaproponowany przez Komisję. 

Trybunał podkreśla, że przy nakładaniu na Państwo ryczałtu bierze pod uwagę, aby kwota była 1) 

stosowna do okoliczności uchybienia, 2) proporcjonalna do stwierdzonego uchybienia oraz 3) do 

możliwości finansowych danego Państwa członkowskiego. Bierze w tym względzie pod uwagę i czas 

trwania uchybienia i interesy prywatne oraz publiczne.  

7.2 Praktyka, przykłady orzecznictwa oraz skarg 
 

1. Wyroki nakładające sankcje finansowe na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE 

 

1) z dnia 25 listopada 2003 r., C-278/01 Komisja przeciwko Hiszpanii 

Hiszpania nie podjęła środków niezbędnych do zapewnienia, aby jakość wody w kąpieliskach na 

wodach wewnętrznych na terytorium Hiszpanii była zgodna z wartościami dopuszczalnymi, 

określonymi zgodnie z art. 3 dyrektywy Rady 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotyczącej 

jakości wody w kąpieliskach (Dz. U. L 31 z 1976 r., str. 1), pomimo zobowiązań ciążących na nim na 

mocy art. 4 tej dyrektywy i nie wykonała wyroku Trybunału z dnia 12 lutego 1998 r. w sprawie 

C‑92/96 Komisja przeciwko Hiszpanii, Rec. s. I‑505. Sankcje: okresowa kara pieniężna w wysokości 

624 150 EUR za każdy rok i za każdy 1% kąpielisk na hiszpańskich wodach wewnętrznych, dla których 

brak zgodności z wartościami dopuszczalnymi określonymi zgodnie z dyrektywą 76/160 zostanie 

                                                           

42
 sprawa C-304/02 Komisja przeciwko Francji pkt 86 

43
 sprawa C-503/04 Komisja przeciwko Niemcom, sprawa C-304/02 Komisja przeciwko Francji 

44
 sprawa C-121/07 Komisja przeciwko Francji – kwota ryczałtu wyniosła 10 000 000 EUR 

45
 sprawa C-177/04 Komisja przeciwko Francji, 
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stwierdzony dla danego roku, począwszy od dnia ustalenia jakości wód w kąpieliskach osiągniętej 

w pierwszym sezonie kąpielowym następującym po ogłoszeniu wyroku z 25.11.2003 r. do roku, 

w którym wyrok z dnia 12.02.1998 r. zostanie wykonany. 

Kara została obliczona poprzez pomnożenie kwoty bazowej 500 EUR przez współczynniki 11,4 

(w odniesieniu do możliwości finansowych), 4 (w odniesieniu do wagi naruszenia) i 1,5 (w odniesieniu 

do czasu trwania naruszenia) daje kwotę 34 200 EUR dziennie, tj. 12 483 000 EUR rocznie. Kwota ta 

uwzględnia fakt, że 20% danych kąpielisk nie odpowiada wartościom dopuszczalnym określonym 

w dyrektywie, wobec tego należy podzielić ją przez 20, aby uzyskać kwotę odpowiadającą 1% takich 

kąpielisk, tzn. 624 150 EUR rocznie. 

W uzasadnieniu wskazano, że zapewnienie zgodności jakości wody w kąpieliskach z wartościami 

dopuszczalnymi określonymi w dyrektywie ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia publicznego 

i środowiska. Ze względu na to, że uchybienie może zagrażać zdrowiu ludzi i wyrządzić szkodę 

środowisku, ma ono istotne znaczenie (pkt 57). 

2) z dnia 12 lipca 2005 r., C-304/02 Komisja przeciwko Francji 

Francja nie zapewniła w stopniu wymaganym w przepisach wspólnotowych kontroli działalności 

połowowej i ścigania naruszeń ustawodawstwa w dziedzinie rybołówstwa, nie podjęła wszystkich 

kroków niezbędnych do wykonania wyroku z dnia 11 czerwca 1991 r. w sprawie C-64/88 Komisja 

przeciwko Francji i tym samym uchybiła zobowiązaniom, jakie ciążą na niej na mocy art. 228 WE. 

Sankcje: 

a) okresowa kara pieniężna w wysokości 57 761 250 EUR za każdy okres półroczny, licząc 

od dnia ogłoszenia tego wyroku, na koniec którego ww. wyrok z dnia 11 czerwca 1991 r. 

w sprawie Komisja przeciwko Francji nie będzie w pełni wykonany. 

b) ryczałt w kwocie 20 000 000 EUR. 

Okresowa kara pieniężna została obliczona poprzez pomnożenie kwoty bazowej 500 euro przez 21,1 

(w odniesieniu do możliwości płatniczych), przez 10 (w odniesieniu do wagi naruszenia) i przez 3 

(w odniesieniu do czasu trwania naruszenia) daje kwotę 316 500 euro dziennie. 

Nałożenie po raz pierwszy dodatkowo kary ryczałtu, Trybunał uzasadnił m.in. faktem, iż uchybienie 

trwało przez długi czas od wyroku, w którym zostało pierwotnie stwierdzone, a także względami 

interesów prywatnych i interesu publicznego. 

3) z dnia 14 marca 2006 r., C-177/04 Komisja przeciwko Francji 

Francja nie podjęła działań niezbędnych dla pełnego wykonania wyroku z dnia 25 kwietnia 2002 r. 

w sprawie C‑52/00 Komisja przeciwko Francji w odniesieniu do transpozycji art. 3 ust. 3 dyrektywy 

Rady 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych 

i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe. 

Francja nadal uznawała, że dostawca wadliwego produktu ponosi odpowiedzialność na równi 

z producentem, w sytuacji gdy tożsamość producenta jest nieznana, a dostawca poinformował 

w rozsądnym terminie poszkodowaną osobę o tożsamości podmiotu, który dostarczył mu produkt. 

Sankcje: okresowa kara pieniężna w wysokości 31 650 EUR za każdy dzień opóźnienia w podjęciu 

działań niezbędnych dla pełnego wykonania ww. wyroku z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie 
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Komisja przeciwko Francji, licząc od dnia ogłoszenia tego wyroku do dnia wykonania rzeczonego 

wyroku z dnia 25 kwietnia 2002 r. 

Okresowa kara pieniężna została nałożona poprzez pomnożenie kwoty bazowej 500 EUR przez 21,1 

(w odniesieniu do możliwości płatniczych), przez 1 (w odniesieniu do wagi naruszenia) i przez 3 

(w odniesieniu do czasu trwania naruszenia) daje kwotę 31 650 EUR za każdy dzień opóźnienia. 

4) z dnia 10 stycznia 2008 r., C-70/06 Komisja przeciwko Portugalii 

Portugalia nie przyjęła niezbędnych środków prowadzących do wykonania wyroku z dnia 

14 października 2004 r. w sprawie C‑275/03 Komisja przeciwko Portugalii i nie uchyliła dekretu 

ustawodawczego nr 48051 z dnia 21 listopada 1967 r., który uzależnia przyznanie odszkodowania 

osobom, które doznały uszczerbku w wyniku naruszenia prawa unijnych w zakresie zamówień 

publicznych lub krajowych przepisów transponujących to prawo, od wykazania winy nieumyślnej lub 

umyślnego działania. Sankcje: okresowa kara pieniężna w wysokości 19 392 EUR za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu środków niezbędnych dla zastosowania się do ww. wyroku z dnia 

14 października 2004 r. w sprawie Komisja przeciwko Portugalii, od dnia ogłoszenia tego wyroku do 

dnia wykonania rzeczonego wyroku z dnia 14 października 2004 r. 

Okresowa kara pieniężna została uzyskana poprzez pomnożenie kwoty bazowej w wysokości 600 EUR 

przez współczynnik 4 w odniesieniu do wagi naruszenia, współczynnik 2 w odniesieniu do czasu jego 

trwania oraz współczynnik 4,04 w odniesieniu do możliwości płatniczych zainteresowanego państwa 

członkowskiego daje w tej sprawie kwotę 19 392 EUR za każdy dzień opóźnienia.  

5) z dnia 9 grudnia 2008 r., C-121/07 Komisja przeciwko Francji 

Francja nie podjęła do dnia, w którym upłynął termin określony w uzasadnionej opinii, wszelkich 

środków, jakich wymaga wykonanie wyroku z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie Komisja przeciwko 

Francji (C‑419/03) dotyczącego braku dokonania transpozycji do prawa krajowego przepisów 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie 

zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej 

dyrektywę Rady 90/220/EWG, które różnią się lub wykraczają poza przepisy dyrektywy Rady 

90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska 

organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Sankcje: ryczałt w kwocie 10 000 000 EUR. 

Trybunał w uzasadnieniu do wyroku wskazał następujące przesłanki do nałożenia sankcji:  

Wielokrotne uchybienia Francji wobec jej obowiązków wspólnotowych (przedmiot wielu wyroków 

TS) w zakresie prawidłowego transponowania prawa unijnego (pkt 66). Skuteczne zapobieganie 

powtarzaniu się analogicznych naruszeń prawa wspólnotowego w przyszłości wymaga podjęcia 

środków odstraszających, takich jak nałożenie ryczałtu (pkt 69). Brak podstaw do usprawiedliwienia 

stwierdzonego znacznego opóźnienia po wydaniu  wyroku z 15.07.2004 r. w zakresie skutecznej 

transpozycji dyrektywy 2001/18, która wymagała zasadniczo jedynie przyjęcia krajowych przepisów 

normatywnych (pkt 70). W odniesieniu do wagi uchybienia zobowiązaniom, w szczególności co do 

jego wpływu na interes publiczny i prywatny, należy wskazać, że jak wynika to z art. 1 dyrektywy 

2001/18, ma ona na celu zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 

państw członkowskich w dziedzinie wprowadzania GMO do obrotu i uwalniania ich do środowiska 

naturalnego oraz ochronę zdrowia ludzi i środowiska naturalnego (pkt 73). Jak przypomniano w tym 
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względzie w motywie czwartym i piątym dyrektywy, 2001/18 organizmy żywe uwolnione do 

środowiska naturalnego zarówno w dużej, jak i w małej liczbie w celach doświadczalnych albo jako 

produkty dostępne w handlu, mogą rozmnażać się w środowisku naturalnym i przekraczać granice 

państwowe, tym samym wywierając wpływ na inne państwa członkowskie. Skutki takiego 

uwolnienia dla środowiska naturalnego mogą być nieodwracalne. Ochrona zdrowia ludzi 

i środowiska naturalnego wymaga przykładania odpowiedniej wagi do opanowania zagrożeń 

wynikających z zamierzonego uwalniania do środowiska GMO (pkt 74). Gdy niewykonanie wyroku 

Trybunału może wywołać szkodę w środowisku naturalnym oraz spowodować zagrożenie zdrowia 

ludzkiego, którego ochrona należy do celów polityki wspólnotowej w dziedzinie środowiska 

naturalnego, jak wynika to z art. 174 TWE, takie uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego 

ma szczególną wagę (pkt 77). 

6) z dnia 7 lipca 2009 r., C-369/07 Komisja przeciwko Grecji 

Grecja nie podjęła w dniu, w którym upłynął termin wyznaczony w uzasadnionej opinii, środków 

w zakresie wykonania wyroku z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie C‑415/03 Komisja przeciwko Grecji, 

dotyczących zwrotu pomocy uznanej za bezprawnie przyznaną i niezgodną ze wspólnym rynkiem, na 

podstawie art. 3 decyzji Komisji 2003/372/WE z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie pomocy 

przyznanej przez Grecję spółce Olympic Airways. Sankcje: 

a) okresowa kara pieniężna w wysokości 16 000 EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

środków niezbędnych do zastosowania się do ww. wyroku z dnia 12 maja 2005 r. 

w sprawie Komisja przeciwko Grecji, począwszy od miesiąca po ogłoszeniu tego wyroku, 

do czasu wykonania rzeczonego wyroku z dnia 12 maja 2005 r. 

b) ryczałt w kwocie 2 000 000 EUR. 

Trybunał stwierdził, że skuteczne zapobieganie powtarzaniu się analogicznych naruszeń prawa 

wspólnotowego w przyszłości wymaga podjęcia środków odstraszających, takich jak nałożenie 

ryczałtu (pkt 145). Do elementów istotnych przemawiających za nałożeniem ryczałtu należy czas 

trwania uchybienia od wydania stwierdzającego je wyroku, jak również interesy prywatne i interes 

publiczny (pkt 146). 

7) z dnia 4 czerwca 2009 r., C-568/07 Komisja przeciwko Grecji 

Grecja nie podjęła do dnia, w którym upłynął termin wyznaczony w uzasadnionej opinii 

wystosowanej przez Komisję Wspólnot Europejskich w trybie art. 228 WE, środków zapewniających 

wykonanie wyroku z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie C‑140/03 Komisja przeciwko Grecji. Sankcje: 

ryczałt w kwocie 1 000 000 EUR. 

Trybunał w uzasadnieniu do wyroku wskazał następujące przesłanki do nałożenia sankcji:  

Grecja wykonała w pełni drugi uwzględniony w wyroku w sprawie Komisja przeciwko Grecji zarzut 

dopiero w drodze wydania ustawy nr 3661/08, podczas gdy działania wymagane w celu całkowitego 

zniesienia przeszkód stwierdzonych w tym wyroku nie stanowiły szczególnej trudności (pkt 49). 

W odniesieniu do wagi uchybienia, wpłynęło ono na utrzymanie istotnego ograniczenia w swobodzie 

przedsiębiorczości (pkt 54). 

8) z dnia 4 czerwca 2009 r., C-109/08 Komisja przeciwko Grecji 
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Grecja nie wprowadziła zmiany zgodnie z art. 28 WE, 43 WE i 49 WE oraz art. 8 dyrektywy 98/34/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania 

informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa 

informacyjnego, zmienionej dyrektywą 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 

1998 r., art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy nr 3037/2002 ustanawiającej, pod groźbą sankcji karnych 

i administracyjnych przewidzianych w art. 4 i 5 tej ustawy, zakaz instalowania i użytkowania wszelkich 

gier elektrycznych, elektromechanicznych i elektronicznych, w tym wszelkich gier komputerowych, 

we wszelkich miejscach publicznych i prywatnych z wyjątkiem kasyn oraz nie podjęła wszelkich 

działań niezbędnych do wykonania wyroku Trybunału z dnia 26 października 2006 r. w sprawie 

C‑65/05 Komisja przeciwko Grecji. Sankcje: 

a) okresowa kara pieniężna w wysokości 31 536 EUR za każdy dzień opóźnienia we 

wprowadzeniu środków koniecznych dla dostosowania się do ww. wyroku Komisja 

przeciwko Grecji, począwszy od dnia ogłoszenia tego wyroku do dnia wykonania 

rzeczonego wyroku w sprawie Komisja przeciwko Grecji, 

b) ryczałt w wysokości 3 000 000 EUR. 

Okresowa kara pieniężna została uzyskana poprzez pomnożenie kwoty bazowej w wysokości 600 EUR 

przez współczynnik 8 w odniesieniu do wagi naruszenia, współczynnik 1,5 w odniesieniu do czasu 

jego trwania, oraz współczynnik 4,38 w odniesieniu do możliwości płatniczych zainteresowanego 

państwa członkowskiego daje w tej sprawie kwotę 31 536 EUR za każdy dzień opóźnienia 

Nałożenie ryczałtu Trybunał uzasadnił trwaniem uchybienia przez długi okres czasu od wydania 

wyroku, który jako pierwszy stwierdził jego istnienie, z uwagi na wchodzące w grę interesy publiczne 

i prywatne. 

9) z dnia 31 marca 2011 r., C- 407/09 Komisja przeciwko Grecji 

Grecja nie podjęła do dnia, w którym upłynął termin określony w uzasadnionej opinii wydanej przez 

Komisję Wspólnot Europejskich na podstawie art. 228 WE w dniu 23 września 2008 r., środków, 

jakich wymaga wykonanie wyroku z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C‑26/07 Komisja przeciwko 

Grecji. Sankcje: ryczałt w kwocie 3 000 000 EUR. 

Nałożenie ryczałtu Trybunał uzasadnił faktem, że Grecja odpowiedziała z dużym opóźnieniem 

zarówno na wezwanie do usunięcia uchybienia. Ponadto Trybunał podkreślił, iż państwo 

członkowskie nie może powoływać się na przepisy, praktyki lub sytuacje w jego wewnętrznym 

porządku prawnym dla uzasadnienia uchybienia zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii (pkt 

36). W odniesieniu do wagi naruszenia, stwierdzone uchybienie zaszkodziło realizacji swobody 

podstawowej, a mianowicie swobodnego przepływu osób w jednolitej przestrzeni wolności, 

bezpieczeństwa i sprawiedliwości (pkt 38). 

10) z dnia 17 listopada 2011 r., C-496/09 Komisja przeciwko Włochom 

Włochy nie przyjęły, do dnia, w którym upłynął termin wyznaczony w uzasadnionej opinii wydanej 

w dniu 1 lutego 2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich zgodnie z art. 228 WE, wszystkich 

środków wymaganych do zastosowania się do wyroku z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie C‑99/02 

Komisja przeciwko Włochom dotyczącego odzyskania od beneficjentów pomocy, która w rozumieniu 

decyzji Komisji 2000/128/WE z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie systemu pomocy przyznanej przez 
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Włochy w zakresie działań wspierających zatrudnienie została uznana za bezprawnie przyznaną 

i niezgodną ze wspólnym rynkiem. Sankcje: 

a) okresowa kara pieniężna w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty podstawowej 

30 000 000 EUR i odsetka bezprawnie przyznanej i niezgodnej ze wspólnym rynkiem 

pomocy, której odzyskanie jeszcze nie nastąpiło lub nie zostało udowodnione na koniec 

omawianego okresu, który to odsetek obliczany jest w stosunku do całości nieodzyskanej 

kwoty w dniu ogłoszenia niniejszego wyroku, za każde pół roku zwłoki we wdrażaniu 

środków koniecznych dla zastosowania się do wyroku z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie 

C‑99/02 Komisja przeciwko Włochom, począwszy od wydania tego wyroku, do chwili 

wykonania rzeczonego wyroku z dnia 1 kwietnia 2004 r. 

b) ryczałt w wysokości 30 000 000 EUR. 

 

11) z dnia 11 grudnia 2012 r., C-610/10 Komisja przeciwko Hiszpanii 

Hiszpania nie podjęła do dnia, w którym upłynął termin wyznaczony w uzupełniającym wezwaniu do 

usunięcia uchybienia wydanym w dniu 18 marca 2010 r. przez Komisję Europejską w zastosowaniu 

art. 260 ust. 2 TFUE, wszelkich środków koniecznych do wykonania wyroku Trybunału z dnia 2 lipca 

2002 r. w sprawie C‑499/99 Komisja przeciwko Hiszpanii dotyczącego odzyskania pomocy, która na 

mocy decyzji Komisji 91/1/EWG z dnia 20 grudnia 1989 r. w sprawie pomocy przyznanej w Hiszpanii 

przez rząd centralny i szereg autonomicznych rządów regionalnych na rzecz MAGEFESA, producenta 

przyborów kuchennych ze stali nierdzewnej i małych urządzeń elektrycznych, została uznana za 

przyznaną bezprawnie. Sankcje: 

a) okresowa kara pieniężna w kwocie 50 000 EUR za każdy dzień zwłoki w podjęciu 

środków koniecznych do zastosowania się do tego wyroku w sprawie Komisja przeciwko 

Hiszpanii, począwszy od dnia ogłoszenia tego wyroku do dnia wykonania tego wyroku 

w sprawie Komisja przeciwko Hiszpanii. 

b) ryczałt w wysokości 20 000 000 EUR. 

Nałożenie ryczałtu Trybunał uzasadnił faktem, iż Hiszpania podjęła działania o zamiarze położenia 

kresu rozpatrywanemu uchybieniu na krótko przed złożeniem skargi do Trybunału, a w istocie 

dopiero po jej złożeniu. Hiszpania nie wykazywała zatem przez wiele lat należytej staranności (pkt 

130). 

12) z dnia 19 grudnia 2012 r., C-279/11 Komisja przeciwko w Irlandii 

Irlandia nie podjęła środków koniecznych do dostosowania się do wyroku z dnia 20 listopada 2008 r. 

w sprawie C-66/06 Komisja przeciwko Irlandii, w sprawie C-66/06 Komisja przeciwko Irlandii 

dotyczącego naruszenia art. 2 ust. 1 oraz art. 4 ust. 2-4 dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 

czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 

prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. L 175, s. 40), zmienionej dyrektywą 97/11/WE z dnia 3 

marca 1997 r. (Dz. U. L 73, s. 5). Sankcje: Ryczałt w kwocie 1 500 000 EUR. 

13)  z dnia 19 grudnia 2012 r., C-374 /11 Komisja przeciwko Irlandii 

Irlandia nie podjęła wszelkich środków koniecznych do wykonania wyroku Trybunału z dnia 29 

października 2009 r. w sprawie C-188/08 Komisja przeciwko Irlandii stwierdzającego uchybienie przez 

Irlandię obowiązkom wynikającym z art. 4 i 8 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 czerwca 1975 r. 
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w sprawie odpadów zmienionej dyrektywą Rady 91/156/EWG z dnia 18 marca 1991 r. Sankcje:  

a) okresowa kara pieniężna w kwocie 12 000 EUR za każdy dzień zwłoki w podjęciu 

środków koniecznych do zastosowania się do ww. wyroku w sprawie Komisja przeciwko 

Irlandii, począwszy od dnia ogłoszenia tego wyroku do dnia wykonania ww. wyroku w 

sprawie Komisja przeciwko Irlandii. 

b) ryczałt w kwocie 2 000 000 EUR. 

 

14) z dnia 30 maja 2013 r., C-270/11 Komisja przeciwko Szwecji 

Szwecja nie podjęła wszelkich środków koniecznych do wykonania wyroku z dnia 4 lutego 2010 r. 

w sprawie C‑185/09 Komisja przeciwko Szwecji, dotyczącego niedokonania transpozycji przepisów 

dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 

zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie 

dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz 

zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE, oraz nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do wspomnianej 

dyrektywy. Sankcje: ryczałt w wysokości 3 000 000 EUR. 

15) z dnia 25 czerwca 2013 r., C-241/11 Komisja przeciwko Czechom 

Czechy nie podjęły do dnia, w którym upływał termin wyznaczony w wezwaniu do usunięcia 

uchybienia skierowanym do Republiki Czeskiej przez Komisję Europejską na mocy art. 260 

ust. 2 TFUE, wszelkich środków zapewniających wykonanie wyroku z dnia 14 stycznia 2010 r. 

w sprawie C‑343/08 Komisja przeciwko Republice Czeskiej. Sankcje: ryczałt w wysokości 

250 000 EUR. 

2. Wyroki stwierdzające uchybienie prawa unijnego na podstawie art. 258 TFUE 

Wyroki dotyczące ochrony środowiska 

1) z dnia 15 marca 2012 r. , C-46/11, Komisja przeciwko Polsce 

Uchybienie: Polska nie dokonała prawidłowo transpozycji warunków wprowadzania odstępstw 

przewidzianych w art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy owego przepisu. 

2) z dnia 29 marca 2012 r., C-607/10, Komisja przeciwko Szwecji 

Uchybienie: Szwecja uchybiła zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naruszenie art. 5 ust. 1 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. U. L 24, s. 8) - Warunki wydawania 

pozwoleń dla istniejących instalacji - Obowiązek zagwarantowania, że instalacje te będą 

eksploatowane zgodnie z wymogami przewidzianymi w dyrektywie. Szwecja nie podjęła 

niezbędnych środków w celu zagwarantowania, że właściwe władze zapewnią, poprzez udzielenie 

pozwoleń zgodnie z art. 6 i 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 

stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja 

ujednolicona) lub, w stosownych przypadkach, przez ponowne rozważenie warunków oraz, jeśli to 
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konieczne, przez ich uaktualnienie, aby wszystkie istniejące instalacje były eksploatowane zgodnie z 

wymogami art. 3, 7, 9, 10, 13, art. 14 lit. a) i b) i art. 15 ust. 2 tej dyrektywy, z zastrzeżeniem innych 

szczególnych przepisów prawa Unii. 

3) z dnia 24 maja 2012 r. , C-297/11 Komisja przeciwko Grecji 

Zarzut: Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naruszenie art. 13 ust. 1, 2, 3 i 6, art. 

14 ust. 1 lit. c) oraz art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. 

U. L 327, s. 1) - Plany gospodarowania wodami w dorzeczu - Publikacja - Informowanie społeczeństwa 

i konsultacje - brak zgłoszenia do Komisji kopii planów gospodarowania. Grecja nie opracowała do 

dnia 22 grudnia 2009 r. planów gospodarowania wodami w dorzeczu, zarówno w odniesieniu do 

obszarów dorzeczy leżących całkowicie na jej terytorium krajowym, jak i międzynarodowych 

obszarów dorzeczy i nie przekazała Komisji Europejskiej do dnia 22 marca 2010 r. kopii tych planów,  

a ponadto, nie wszczęła do dnia 22 grudnia 2008 r. procedur dotyczących informowania 

społeczeństwa i konsultacji w przedmiocie planów gospodarowania wodami w dorzeczu.  

4) z dnia 24 maja 2012 r. , C-352/11 Komisja przeciwko Austrii 

Uchybienie: uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - naruszenie art. 5 ust. 1 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego 

zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. U. L 24, s. 8) - Warunki wydania pozwolenia dla 

istniejących instalacji - Obowiązek zapewnienia eksploatacji tych instalacji zgodnie z wymogami 

przewidzianymi we wspomnianej dyrektywie. Austria nie wydała pozwoleń zgodnie z art. 6 i 8 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, nie poddając ich kontroli oraz 

ewentualnie nie aktualizując istniejących pozwoleń i nie zapewniając eksploatacji tych instalacji 

zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 3, 7, 9, 10, 13, art. 14 lit. a) i b) i art. 15 ust. 2 tej 

dyrektywy. 

5) z dnia 4 października 2012 r., C-403/11 Komisja przeciwko Hiszpanii 

Uchybienie: Hiszpania uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - naruszenie art. 13 ust. 

1-3 i 6, art. 14 ust. 1 lit. c) i art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 

wodnej (Dz. U. L 327, s. 1) - Plany gospodarowania wodami w dorzeczu - Informowanie 

społeczeństwa i konsultacje - Przekazywanie tych planów gospodarowania. Hiszpania nie przyjęła 

do dnia 22 grudnia 2009 r. planów gospodarowania wodami w dorzeczu, z wyjątkiem przypadku 

Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña (okręgu dorzecza Katalonii), i nie przekazując Komisji oraz 

innym zainteresowanym państwom członkowskim do dnia 22 marca 2010 r. kopii tych planów 

zgodnie z art. 13 ust. 1-3 i 6 oraz art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 

polityki wodnej, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/32/WE z dnia 11 

marca 2008 r. oraz nie wszczęła procedur dotyczących informowania społeczeństwa i konsultacji w 

przedmiocie planów gospodarowania wodami w dorzeczu najpóźniej do dnia 22 grudnia 2008 r. 

zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy, z wyjątkiem okręgów dorzecza Katalonii, Balearów, 

Teneryfy, Gwadiany, Gwadalkiwiru, Cuenca Mediterránea Andaluza (andaluzyjskiego basenu Morza 

Śródziemnego), Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Galicia-Costa, Miño-Sil, Duero, Cantábrico 
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Occidental oraz Cantábrico Oriental, 

6) z dnia 18 października 2012 r., C-301/10 Komisja przeciwko Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

Uchybienie:  Wielka Brytania i Irlandia Północna nie zapewniła 1) odpowiednich systemów zbierania 

ścieków komunalnych z aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców ponad 15 000 

w Sunderlandzie (Whitburn) oraz w Londynie (systemy zbierania w Beckton i w Crossness) zgodnie 

z art. 3 ust. 1 i 2 oraz z pkt A załącznika I do dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. 

dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz odpowiedniego oczyszczania ścieków 

komunalnych z aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców ponad 15 000 w Londynie 

(oczyszczalnie w Beckton, w Crossness i w Mogden) zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3, art. 10 oraz z pkt B 

załącznika I do dyrektywy 91/271. 

Wyroki dotyczące dyrektywy CAFE 

1) z dnia 24 marca 2011 r., C-365/10 Komisja przeciwko Słowenii 

Uchybienie: Słowenia uchybiła zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naruszenie art. 5 ust. 1 

dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do wartości dopuszczalnych 

dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu 

(Dz. U. L 163, s. 41) oraz art. 13 ust. 1 dyrektywy CAFE - Brak podjęcia koniecznych działań w tym 

celu, aby stężenie pyłu PM10 w powietrzu nie przekraczało ustalonych wartości dopuszczalnych. 

Słowenia przekroczyła w latach 2005−2007 dopuszczalne wartości rocznego i dziennego stężenia pyłu 

PM10 w powietrzu, Republika Słowenii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 5 

ust. 1 dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do wartości 

dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu  

w otaczającym powietrzu. 

2) z dnia 15 listopada 2012 r., C-34/11 Komisja przeciwko Portugalii 

Uchybienie: Portugalia nie zagwarantowała, że na lata 2005–2007 stężenie PM10 w otaczającym 

powietrzu nie przekroczy wartości dopuszczalnych określonych w art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 

1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku 

siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w powietrzu, w odniesieniu do stref 

i aglomeracji Bragi, nadbrzeży Porto, obszaru metropolitalnego Lizbona-Północ oraz obszaru 

metropolitalnego Lizbona-Południe. 

3) z dnia 19 grudnia 2012 r., C-68/11 Komisja przeciwko Włochom 

Uchybienie: Włochy nie zapewniły, aby w latach 2006 i 2007 stężenie PM10 w otaczającym 

powietrzu w 55 włoskich strefach i aglomeracjach wskazanych w wystosowanym przez Komisję 

Europejską w dniu 2 lutego 2009 r. wezwaniu do usunięcia uchybienia nie przekraczało wartości 

dopuszczalnych określonych w art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. 

odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu 

oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu. 

Inne 

1) z dnia 27 października 2011 r., C- 362/10, Komisja przeciwko Polsce 

Uchybienie: Polska nie przyjęła w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów ustawodawczych, 
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wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu transpozycji do polskiego porządku 

prawnego art. 2–4, 6–8, 10 i 11 dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 

listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. 

 

3. Przykładowe skargi Komisji z roku 2013 

Skargi na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE. 

1) z dnia 16 kwietnia 2013 r., C-196/13  Komisja przeciwko Włochom 

Zarzut: Włochy uchybiły zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 4, 8 i dyrektywy 75/442/EWG , 

zmienionej dyrektywą 91/156/EWG, art. 2 ust. 1 dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 

r. w sprawie odpadów niebezpiecznych i art. 14 lit. a–c dyrektywy 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 

1999 r. w sprawie składowania odpadów, bo według informacji przekazanych przez włoskie władze 

na terytorium Włoch nadal istnieje co najmniej 218 niezgodnych z prawem składowisk odpadów 

mieszczących się we wszystkich regionach Włoch oraz nadal istnieje 5 składowisk, w odniesieniu do 

których nie zostały przedstawione lub zaaprobowane plany zagospodarowania, a jednak nie zostały 

one zamknięte przez właściwe władze, z naruszeniem postanowień wskazanych wyżej przepisów. 

Propozycja sankcji: 

a) okresowa kara pieniężna w wymiarze dziennym w kwocie 256 819,2 EUR, za zwłokę 

w wykonaniu wyroku w sprawie C-135/05 od dnia ogłoszenia wyroku w tej sprawie do dnia 

wykonania wyroku w sprawie C-135/05; 

b) ryczałt obliczony poprzez pomnożenie dziennej kwoty 28 089,6 EUR przez liczbę dni, w których 

trwało uchybienie, począwszy od dnia, w którym został wydany wyrok w sprawie C-135/05, do 

dnia, w którym zostanie wydany wyrok w tej sprawie. 

 

2) z dnia 30 kwietnia 2013 r., C-243/13 Komisja przeciwko Szwecji 

Zarzuty: Szwecja nie przyjęła środków koniecznych do wykonania wyroku Trybunału w sprawie C-

607/10 Szwecja uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 260 ust. 1 TFUE. Naruszenie 

art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. 

dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. U. L 24, s. 8) - 

Warunki wydawania pozwoleń dla istniejących instalacji - Obowiązek zagwarantowania, że instalacje 

te będą eksploatowane zgodnie z wymogami przewidzianymi w dyrektywie. Sankcje:  

a) okresowa kara pieniężna w wysokości 14 912 EUR dziennie za każdy dzień zaniechania podjęcia 

działań koniecznych do wykonania wyroku Trybunału w sprawie C-607/10, począwszy od dnia 

orzeczenia wyroku w tej sprawie do dnia wykonania wyroku w sprawie C-607/10. 

b) ryczałt w wysokości 4 893 EUR dziennie za każdy dzień zaniechania podjęcia działań 

koniecznych do wykonania wyroku Trybunału w sprawie C-607/10, począwszy od dnia orzeczenia 

tamtego wyroku do dnia orzeczenia wyroku w tej sprawie lub, jeśli ta data jest wcześniejsza, do 

dnia, gdy działania konieczne do wykonania wyroku w sprawie C-607/10 zostaną podjęte.  

Skargi na podstawie art. 258 TFUE. 

3) z dnia 17 stycznia 2013 r., C-23/13, Komisja przeciwko Francji 

Zarzuty: Francja nie zapewniła zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych z ośmiu aglomeracji o 
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równoważnej liczbie mieszkańców ponad 15 000, znajdujących się na obszarach zwanych zwykłymi, 

Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej zgodnie z art. 3 i 4 dyrektywy Rady 

91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 

4) z dnia 21 lutego 2013 r., C- 85/13, Komisja przeciwko Włochom 

Zarzuty: Włochy dopuściły się różnego rodzaju naruszeń art. 3 tej dyrektywy, zgodnie z którego ust. 

1 tiret pierwsze oraz ust. 2, w zakresie dotyczącym odprowadzania ścieków komunalnych do wód, 

do których odprowadzane są ścieki, które na mocy art. 5 uznane zostały za "obszary wrażliwe", 

państwa członkowskie zobowiązane były zapewnić, aby w aglomeracjach o równoważnej liczbie 

mieszkańców większej niż 10000 najpóźniej do dnia 31 grudnia 1998 r. zostały uruchomione systemy 

zbierania spełniające wymagania określone w załączniku I. A. W wielu objętych zakresem stosowania 

tych przepisów aglomeracjach znajdujących się w regionie Lombardia Regione nie wywiązano się z 

tego przepisu w należyty sposób. 

5) z dnia 12 lipca 2013, C- 395/13 Komisja przeciwko Belgii 

Zarzut: Belgia nie zapewnia zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych z 57 aglomeracji o 

równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 i poniżej 10000, Królestwo Belgii uchybiło 

zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy postanowień art. 3 i 4 dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 

21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 

1 dyrektywy 91/271/EWG aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) między 2000 a 

10000 powinny być wyposażone w system zbierania ścieków komunalnych oraz poddawać wtórnemu 

oczyszczaniu lub innemu równie skutecznemu oczyszczaniu ścieki komunalne przed odprowadzeniem 

najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r. 

 

Zestawienia tabelaryczne danych wynikających z analizowanego orzecznictwa oraz skarg 

A. Długość postępowania 

Poniżej w tabeli zestawiono wyroki nakładające sankcje finansowe na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE 

Tabela 39. Wyroki nakładające sankcje finansowe na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE 

 

LP. 

 

KRAJ 

 

I WYROK 

TS 

ART. 258 

TFUE 

 

 

CZAS* 

m-c 

 

SKARGA 

KOMISJI 

 

II WYROK TS 

ART. 260 

UST. 2 TFUE 

 

CZAS* 

m-c 

` 

OKRESOWA 

KARA 

PIENIĘŻNA 

EUR 

 

RYCZAŁT 

EUR 

1. HISZPANIA 12.02.1998 

- C-92/96 

41 13.07.2001 25.11.2003 - 

C-278/01 

28  624 150  

ROCZNA 

-------- 

2 FRANCJA 11.06.1991 

- C-64/88 

110 27.08.2002 12.07.2005 - 

C-304/02 

35 57 761 250  

PÓŁROCZNA 

20 000 000 

3 FRANCJA 25.04.2002 

- C-52/00 

24 13.04.2004 14.03.2006 - 

C-177/04 

23   31 650  

DZIENNA 

-------- 

4 PORTUGALIA 14.10.2004  

-C-275/03 

16 07.02.2006 10.01.2008 - 

C-70/06 

23 19 392  

DZIENNA 

-------- 
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5 FRANCJA 15.07.2004 

- C-419/03 

32 28.02.2007 09.12.2008 - 

C-121/07 

21 -------- 10 000 000 

6 GRECJA 12.05.2005 

- C-415/03 

15 03.08.2007 07.07.2009 - 

C-369/07 

11 16 000 

DZIENNA 

 2 000 000 

7 GRECJA 21.04.2005 

-C-140/03 

32 18.12.2007 04.06.2009 - 

C-568/07 

17 -------- 1 000 000 

8 GRECJA 26.10.2006 

- C-65/05 

17 10.03.2008 04.06.2009 - 

C-109/08 

15 31 536 

DZIENNA 

 3 000 000 

9 GRECJA 18.07.2007 

- C-26/07 

27 22.10.2009 31.03.2011 - 

C-407/09 

17 --------  3 000 000 

10 WŁOCHY 01.04.2004 

- C-99/02 

67 30.11.2009 17.11.2011 - 

C-496/09 

24  30 000 000 

PÓŁROCZNA 

30 000 000 

11 HISZPANIA 02.07.2002 

- C-499/99 

101 22.12.2010 11.12.2012 - 

C-610/10 

24 50 000  

DZIENNA 

20 000 000 

12 IRLANDIA 20.11.2008 

- C-66/06 

29 01.06.2011 19.12.2012 - 

C-279/11 

18 -------- 1 500 000 

13 IRLANDIA 29.10.2009 

- C-188/08 

21 13.07.2011 19.12.2012 - 

C-374/11 

17 12 000 

DZIENNA 

2 000 000 

14 SZWECJA 04.02.2010 

- C-185/09 

15 31.05.2011 30.05.2013 - 

C-270/11 

24 -------- 3 000 000 

15 CZECHY 14.01.2010 

- C-343/08 

16 19.05.2011 25.06.2013 -

C-241/11 

24 -------- 250 000 

*czas – miesiące w zaokrągleniu: 1 kolumna – upływ czasu od dnia wydania I wyroku do założenia skargi, 2 

kolumna – upływ czasu od dnia złożenia skargi do dnia wydania II wyroku.  

2. Wyroki stwierdzające uchybienia na podstawie art. 258 TFUE  

A) Ochrona środowiska 

Tabela 40.  Wyroki na podstawie art. 258 TFUE (ochrona  środowiska) 

 

LP. 

 

 

KRAJ 

 

SKARGA 

KOMISJI 

 

CZAS 

m-c 

 

 

I WYROK TS 

ART. 258 TFUE 

 

1 POLSKA C-46/11 01.02.2011 13   15.03.2012  - 

2 SZWECJA C-607/10 22.12.2010 15   29.03.2012 - 

3 GRECJA C-297/11 11.06.2011 13 24.05.2012 

4 AUSTRIA C-352/11 05.07.2011 11 24.05.2012 

5 HISZPANIA C-403/11 27.07.2011 14 04.10.2012 

6 W. BRYTANIA I IRLANDIA PÓŁNOCNA -  C 301/10 16.06.2010 16 18.10.2012 

B) Dyrektywa CAFE 
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Tabela 41.  Wyroki na podstawie art. 258 TFUE (dyrektywa CAFE) 

 

LP. 

 

 

KRAJ 

 

SKARGA 

KOMISJI 

 

 

CZAS* 

m-c 

 

I WYROK TS 

ART. 258 TFUE 

 

1 SŁOWENIA - C-365/10 22.07.2010 8 24.03.2011  

2 PORTUGALIA - C-34/11 21.01.2011 22 05.11.2012 

3 WŁOCHY - C-297/11 14.06.2011 11 24.05.2012 

*czas – miesiące w zaokrągleniu: upływ czasu od dnia złożenia skargi do dnia wydania I wyroku.  

3. Skargi z roku 2013 na podstawie art. 258 TFUE i art. 260 ust. 2 TFUE ** 

Tabela 42.  Skargi z roku 2013 na podstawie art. 258 TFUE i art. 260 ust. 2 TFUE 

 

LP. 

 

KRAJ 

 

SKARGA 

KOMISJI 

ART. 258 

TFUE 

 

 

CZAS

* 

 

I WYROK TS 

ART. 258 TFUE 

 

SKARGA 

KOMISJI 

260 UST. 2 TFUE 

 

CZAS

* 

 

WNIOSEK KOMISJI   

W SPRAWIE KAR - 

EUR 

1 WŁOCHY 23.03.2005 25 26.04.2007 - C-

135/05 

16.04.2013 - C-

196/13 

72 OKP DZIENNA                      

256 819 

R DZIENNY                              

28 089  

2 SZWECJA 22.12.2010 15 29.03.2012 - C-

607/10 

30.04.2013  - C-

243/13 

11 OKP DZIENNA                         

14 912   

R                                                 

4 893  

3 FRANCJA  17.01.2013 - 

C-23/13 

     

4 WŁOCHY 21.02.2013 - 

C-85/13 

     

5 BELGIA 12.07.2013 -

C-395/13 

     

*czas – miesiące w zaokrągleniu: 1 kolumna – upływ czasu od dnia wydania I wyroku do założenia skargi, 2 

kolumna – upływ czasu od dnia złożenia skargi do dnia wydania II wyroku;  

OKR – okresowa kara pieniężna; 

R- ryczałt; 

** na dzień sporządzania opracowania brak wyroków w ww. sprawach. 

 

B. Współczynniki do obliczania kar na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE 
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Tabela 43.  Współczynniki do obliczania kar na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE  

 

LP. 

 

SPRAWA 

 

ORZECZONA KARA - EUR 

OKP/ R 

–  

 

SB 

 

WW 

 

WT/D 

 

N 

 

UWAGI 

1 HISZPANIA 

C-278/01 

OKP ROCZNA + 1 %*                                             

624 150 

500 4 1,5 11,4  

2 FRANCJA C-

304/02 

OKP PÓŁROCZNA                                               

57 761 250 

R                                                                            

20 000 000 

500 

200 

10 3 21,1 Po raz pierwszy TS 

skumulował obydwie 

kary 

3 FRANCJA  C-

177/04 

OKP DZIENNA                                                             

31 650 

500 1 3 21,1  

4 PORTUGALIA 

C-70/06 

OKP DZIENNA                                                             

19 392 

600 4 2 4,04  

5 FRANCJA C-

121/07 

R                                                                          

10 0000 000 

200 10 979  21,83 Współczynnik WW – 

propozycja Komisji, TS 

zasądził karę według 

własnej miary 

6 GRECJA C-

369/07 

OKP DZIENNA                                                             

16 000 

R                                                                              

2 000 000  

600 

200 

12 

12  

1,7  

516  

4,38 Współczynniki WW i WT 

– propozycja Komisji, TS 

zasądził karę według 

własnej miary 

7 GRECJA C-

568/07 

R                                                                              

1 000 000 

200 9 1128  4,38 Współczynnik WW – 

propozycja Komisji, TS 

zasądził karę według 

własnej miary 

8 GRECJA C-

109/08 

OKP DZIENNA                                                             

31 536 

R                                                                              

3 000 000  

600 

200 

8 1,5 

355  

4,38  

9 GRECJA C-

407/09 

R                                                                              

3 000 000  

200 12 10614  4,27 Współczynnik WW – 

propozycja Komisji, TS 

zasądził karę według 

własnej miary 

10 WŁOCHY C-

496/09 

OKP PÓŁROCZNA                                               

30 000 000 

R                                                                            

30 000 000 

600 

200 

8 3 

2562 

17 Współczynniki WW, WT, 

N – propozycja Komisji, 

TS zasądził karę według 

własnej miary 

11 HISZPANIA 

C-610/10 

OKP DZIENNA                                                             

50 000 

R                                                                            

20 000 000  

640 

210 

5 3 

3660  

13,66 Współczynniki WW i WT 

– propozycja Komisji, TS 

zasądził karę według 

własnej miary 

12 IRLANDIA C-

279/11 

R                                                                              

1 500 000 

210 7 -- 2,60  

13 IRLANDIA C-

374/11 

OKP DZIENNA                                                          

12 000  

R                                                                              

640 

210 

3 1,8 2,60 Współczynniki WW i WT 

– propozycja Komisji, TS 

zasądził karę według 
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2 000 000  własnej miary 

14 SZWECJA C-

270/11 

R                                                                              

3 000 000  

640 10 426  4,57 Współczynnik WW – 

propozycja Komisji, TS 

zasądził karę według 

własnej miary 

15 CZECHY C-

241/11 

R                                                                                

250 000 

210 8 594  3,36 Współczynnik WW – 

propozycja Komisji, TS 

zasądził karę według 

własnej miary 

OKR – okresowa kara pieniężna, 

R- ryczałt, 

SB - stawka bazowa okresowej kary pieniężnej, która aktualnie wynosi 640 EUR dziennie; stawka bazowa kary 

ryczałtowej, która aktualnie wynosi 210 EUR dziennie 

WW - współczynnik wagi uchybienia – ustalony w przedziale od 1 do 20, 

WT - współczynnik czasu trwania uchybienia – ustalony w przedziale od 1 do 3; zwiększa się o 0,10 na miesiąc 

począwszy od daty wydania wyroku na mocy art. 258 TFUE 

D - liczba dni trwania uchybienia, 

N - współczynnik uwzględniający możliwości finansowe danego państwa członkowskiego – średnia 

geometryczna równa pierwiastkowi kwadratowemu iloczynu współczynników opartych na PKB danego Państwa 

Członkowskiego wyrażonego w mln EUR i liczbie głosów tego Państwa w Radzie - w przypadku Polski wynosi 

aktualnie 7,71. 

* Patrz str. 53 wyrok C-278/01 Komisja przeciwko Hiszpanii. 

 

7.3 Analiza przykładu uchybienia przez Polskę prawa w zakresie 

dotrzymania norm jakości powietrza dla pyłów PM10/PM2,5 do roku 

2030 

Analizując orzecznictwo, choćby tylko w zakresie wskazanych powyżej przykładów, można stwierdzić, 

iż od około trzech ostatnich lat wzrasta tendencja do nakładania sankcji finansowych na Państwa 

Członkowskie, które uchybiły swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa unijnego i nie wykonały 

wyroków stwierdzających uchybienie.  

Także Komisja, co zapowiedziała w Komunikacie SEC(2005) 1658, znacznie częściej wnioskuje  

w skargach o nałożenie ryczałtu, a nie tylko okresowej kary pieniężnej. Wynika to z faktu, że jeśli dane 

Państwo wykona pierwszy wyrok stwierdzający naruszenie (art. 258 TFUE) przed wydaniem drugiego 

wyroku w trybie art. 260 ust. 2 TFUE – okresowa kara pieniężna, której celem jest przymuszenie do 

wykonania wyroku, staje się bezprzedmiotowa. Ryczałt natomiast ma stanowić konsekwencję 

finansową za naganną postawę Państwa Członkowskiego – czyli za zwlekanie z usuwaniem 

uchybienia. 

W tym miejscu należy podkreślić, iż postępowanie z art. 260 ust. 2 TFUE dotyczy także sytuacji, gdy 

nie dochodzi do prawidłowej transpozycji dyrektywy. Należy bowiem wyraźnie odróżnić 

postępowanie z art. 260 ust. 2 TFUE od postępowania z art. 260 ust. 3 TFUE. Ostatnie dotyczy 

wyłącznie obowiązku informacyjnego (notyfikacji) danego Państwa o dokonaniu transpozycji 

dyrektywy, co zostało zaznaczone już na samym wstępie niniejszego rozdziału i jest poza zakresem 
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niniejszego opracowania, bowiem Polska formalnie transponowała dyrektywę CAFE w zakresie 

objętym skargą C-48/12. 

Transpozycja dyrektywy, inaczej jej implementacja, ma na celu wykonanie i realizację jej założeń  

w krajowym porządku prawnym Państw Członkowskich, celem zunifikowania prawodawstw,  

w zakresie wytyczonym dyrektywą, spójną z politykami Unii Europejskiej w określonych dziedzinach 

np. w ochronie środowiska. Transpozycja ma za zadanie nie tylko formalnie wprowadzić określone 

akty prawne o charakterze powszechnym w danym porządku prawnym, ale doprowadzić do 

efektywnego wdrożenia prawa unijnego. W tej sytuacji, Państwa Członkowskie nie tylko muszą 

wykonać określony obowiązek w sposób i w terminie wskazanych w treści danej dyrektywy, ale także 

muszą doprowadzić do sytuacji, w której krajowe organy podejmą wszelkie inne czynności oraz środki 

doprowadzające do skutecznego stosowania norm prawa unijnego. W kontekście tak pojętej, 

efektywnej transpozycji dyrektywy, może powstać problem jej prawidłowej implementacji, poza 

którego zakresem pozostaje zagadnienie formalnego wdrożenia przepisów. Problemem prawidłowej 

implementacji, a tym samym zbliżania prawodawstw i realizacji celów i polityk Unii Europejskiej może 

powstać szczególnie wtedy, gdy podjęte działania nie są wystarczające np. istnieje problem  

z egzekwowaniem określonych zachowań od podmiotów, do których normy prawa krajowego zostały 

skierowane, albo gdy wprowadzone rozwiązania prawne nie są realizowane. Oczywiście wiele zależy 

od organów danego Państwa, szczególnie na etapie legislacyjnym, bowiem od jakości norm prawnych 

transponujących przepisy unijne zależy ich dalsze wykonywanie, a także egzekwowanie. Ważne jest 

zatem nie tylko wprowadzenie danej normy, ale dokonanie kompleksowej rewizji dotychczas 

obowiązujących norm prawnych w innych dziedzinach, aby zapewnić w jak najlepszy sposób pełną 

spoistość danego systemu prawnego przyjmującego nowe prawodawstwo. W tym kontekście istotne 

jest także dokonanie prawidłowego tłumaczenia unijnej normy prawnej, w tym definicji, które 

częstokroć odbiegają od znaczenia oryginalnej. 

Biorąc pod uwagę powyższe, niezwykle łatwo jest dokonać nieprawidłowej transpozycji norm 

unijnych, co w konsekwencji doprowadzi do wydania wyroku w trybie art. 258 TFUE stwierdzającego 

uchybienie. W dalszej kolejności skutkiem będą opisane powyżej sankcje finansowe.  

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i postępowanie Komisji nie tylko intensyfikuje częstotliwość 

orzekania sankcji, ale także zmierza w kierunku ich zaostrzania. Pokazuje to Państwom, że zwlekanie  

z realizacją stwierdzonych uchybień nie pozostanie bez znacznych finansowych konsekwencji.  

Analizując przedstawione powyżej wyroki Trybunału Sprawiedliwości okresowe kary pieniężne wahają 

się od 12 000 do 50 000 EUR liczone za każdy dzień uchybienia. Zdarzają się również i wyższe kwoty 

np. 57 700 000 EUR naliczane za każde półrocze istnienia uchybienia. Z kolei ryczałt waha się od 1 000 

000 do 30 000 000 EUR. Wartość nałożonej kary zawsze zależy od okresu występowania uchybienia, 

zatem nie opłaca się „gra na zwłokę”. Komisja w Komunikacie SEC(2005) 1658 wprost stwierdza, że na 

wysokość sankcji wprost wpływa skutek uchybienia w postaci ewentualnej korzyści finansowej, jakie 

Państwo Członkowskie czerpie z tytułu niezastosowania się do wyroku Trybunału, a ponadto – co ma 

zasadnicze znaczenie w kontekście dyrektywy CAFE - poważnej lub nieodwracalnej szkody dla zdrowia 

lub środowiska naturalnego oraz liczby ludności dotkniętej uchybieniem. 

Odnosząc się do problemów Polski związanych z prawidłową i efektywną realizacją dyrektywy CAFE w 

postaci m.in. 1) zaległości w opracowywaniu i wdrażaniu programów ochrony powietrza dla stref lub 

aglomeracji z przekroczeniami wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń czy 2) małej efektywności 
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działań w zakresie ograniczenia niskiej emisji, będącej główną przyczyną przekroczeń wartości 

dopuszczalnych, przede wszystkim pyłu zawieszonego PM10, należy mieć na uwadze wysokie 

prawdopodobieństwo, iż wymienione kwestie mogą stać się przedmiotem postępowania przed 

Trybunałem Sprawiedliwości o stwierdzenie uchybienia prawa unijnego. 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu orzecznictwo Trybunału dotyczące dyrektywy CAFE oraz 

innych przepisów z zakresu ochrony środowiska, wskazuje wyraźnie, że naruszeniem prawa unijnego 

jest: 

1) brak podjęcia koniecznych działań w tym celu, aby stężenie pyłu PM10 w powietrzu nie 

przekraczało ustalonych wartości dopuszczalnych46 - jako naruszenie art. 13 ust. 1 dyrektywy 

CAFE, 

2) brak gwarancji, że stężenie PM10 w otaczającym powietrzu nie przekroczy wartości 

dopuszczalnych (np. w określonych strefach i aglomeracjach),47   

3) brak zgłoszenia do Komisji kopii określonych planów gospodarowania wynikających z Prawa 

wodnego,48 

4) nie zapewnienie odpowiednich systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych 

z aglomeracji.49 

Jak wynika z powyższego, przedmiotem naruszenia może być brak podejmowania szeroko 

określonych działań mających na celu uzyskanie pożądanego efektu (celu) przez daną normę prawa 

unijnego.  

Uporczywe przewlekanie w podejmowaniu właściwych i skutecznych działań może skończyć się 

wniesieniem skargi przez Komisję (oczywiście po uprzednim stwierdzeniu przez Trybunał 

Sprawiedliwości uchybienia w pierwszym wyroku) o nałożenie dotkliwej sankcji. Taka sytuacja ma 

aktualnie miejsce w przypadku Włoch, na terenie których nadal znajduje się ok 218 nielegalnych 

składowisk.50 Komisja zaproponowała w skardze wniosek o łączne nałożenie okresowej kary 

pieniężnej w wymiarze dziennym w kwocie 256 819,2 EUR za zwłokę w wykonaniu wyroku w sprawie 

C-135/05 od dnia ogłoszenia wyroku w tej sprawie do dnia wykonania wyroku w sprawie C-135/05 

oraz ryczałtu obliczonego poprzez pomnożenie dziennej kwoty 28 089,6 EUR przez liczbę dni, 

w których trwało uchybienie, począwszy od dnia, w którym został wydany wyrok w sprawie C-135/05 

tj. od 26 dnia kwietnia 2007 r., do dnia, w którym zostanie wydany wyrok w tej sprawie. Wyrok 

jeszcze nie zapadł, ale kwota ryczałtu, o ile Trybunał Sprawiedliwości zgodzi się z wnioskiem Komisji, 

mogłaby wynieść - licząc jedynie za pełne 6 lat – kwotę około 61 000 000 EUR (!). Nie licząc przy tym 

ewentualnego obowiązku zapłaty okresowej kary pieniężnej.  

Warto dodać, że w przypadku Polski, orzeczenie minimalnej kwoty ryczałtu, przy założeniu, że 

naruszenie będzie trwać 1 rok - wynosi około 1 490 000 EUR.51 

                                                           

46
 marca 2011 r., C-365/10 Komisja wyrok TS z dnia 24 przeciwko Słowenii. 

47
 z dnia 15 listopada 2012 r., C-34/11 Komisja przeciwko Portugalii, wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., C-68/11 Komisja 
przeciwko Włochom. 

48 
Wyrok z dnia 24 maja 2012 r. , C-297/11 Komisja przeciwko Grecji, wyrok z dnia 4 października 2012 r., C-403/11 Komisja 
przeciwko Hiszpanii. 

49 
Wyrok z dnia 18 października 2012 r., C-301/10 Komisja przeciwko Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, skarga z dnia 12 
lipca 2013, C- 395/13 Komisja przeciwko Belgii. 

50
 Skarga z dnia 16 kwietnia 2013 r., C-196/13  Komisja przeciwko Włochom. 

51
 365 dni x 4 086 EUR zgodnie z minimalna stawka ryczałtu zaktualizowana w Komunikacie Komisji SEC(2012) 6106. 
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Zapłata z tytułu nałożonych sankcji następuje na rzecz Komisji na rachunek „dochody własne Unii 

Europejskiej”. Prawo unijne nie przewiduje, co do zasady, możliwości egzekwowania nałożonych 

sankcji, opierając się na poszanowaniu prawa i dobrowolności w postępowaniu Państw 

Członkowskich. Brak zapłaty może jednak prowadzić do innych, poważniejszych sankcji politycznych, 

co pozostaje poza zakresem niniejszego opracowania 

Warto też zwrócić uwagę, iż prawo unijne nie wyklucza ewentualnego potrącenia wzajemnych 

wierzytelności istniejących pomiędzy Unią z tytułu kwoty płatności na rzecz danego Państwa, na które 

została nałożona sankcja. Kwestia ta jest jednak dyskusyjna i pozostaje także poza zakresem 

niniejszego opracowania. 

Nie można pominąć okoliczności, iż inicjatywa w zakresie złożenia skargi o stwierdzenie naruszenia 

prawa unijnego nie leży wyłącznie po stronie Komisji Europejskiej. Także każde Państwo 

Członkowskie, o ile uzna, że doszło do naruszenia prawa unijnego przez inne Państwo Członkowskie, 

jest uprawnione - na podstawie art. 259 TFUE - do złożenia do Trybunału Sprawiedliwości skargi 

przeciwko państwu dopuszczającemu się uchybienia. Złożenie takiej skargi jest poprzedzone 

wszczęciem postępowania przez Komisją, która powinna wydać uzasadnioną opinię oraz umożliwić 

zainteresowanym Państwom wypowiedzenie się w spornej kwestii. Brak opinii w terminie trzech 

miesięcy nie stanowi przeszkody do wniesienia skargi przez Państwo Członkowskie do Trybunału. 

Trybunał wydaje wyrok stwierdzający naruszenie, którego brak wykonania skutkuje wszczęciem 

postępowania na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE. Warto o tym pamiętać w kontekście dyrektyw CAFE  

i transgranicznego charakteru ewentualnych naruszeń w postaci przekroczenia stężeń określonych 

substancji w powietrzu, których utrzymanie o ustalonych wartościach zagwarantowała Polska. 

Nie można także wykluczyć ewentualnych konsekwencji finansowych wynikających  

z niedotrzymywania przez Państwo członkowskie norm prawa unijnego dotyczących prawa z zakresu 

ochrony środowiska, w szczególności jakości powietrza, które mogą powstać na skutek 

indywidualnych spraw wnoszonych przez obywateli polskich do sądów krajowych przeciwko państwu 

polskiemu o zapłatę odszkodowania za utratę zdrowia.  

Odpowiedzialność odszkodowawcza Państwa względem jednostki nie jest wprost uregulowana  

w Traktatach. Została ona wypracowana przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej i dziś ma zdecydowanie ugruntowaną pozycję. Podstawę prawną tejże 

odpowiedzialności Trybunał upatruje w art. 10 TWE (dzisiejszy art. 4 ust. 3 TUE), tj. w zasadzie 

lojalnej współpracy. Zasada ta dotyczy między innymi obowiązku Państwa zapewnienia pełnej 

skuteczności norm prawa unijnego. Stąd też Trybunał wyprowadził obowiązek zapewnienia jednostce 

możliwości skutecznego dochodzenia swoich praw. Na tej właśnie podstawie jednostka ma prawo 

żądać odszkodowania od Państwa, które nie respektuje prawa unijnego, między innymi poprzez 

nieimplementowanie, bądź niewłaściwe implementowanie dyrektyw.  

W przypadku naruszenia prawa unijnego, jednostka może zarówno dochodzić odszkodowania jak  

i żądać ukarania Państwa Członkowskiego, które dopuściło się naruszenia. Za takie naruszenie uważa 

się również nieimplementowanie, zbyt późne implementowanie oraz nieprawidłowe 

implementowanie dyrektywy unijnej. 

W kwestii ukarania Państwa, jednostka może złożyć skargę do Komisji Europejskiej i to ona prowadzi 

dalsze postępowanie. Jednostka skarżąca Państwo Członkowskie nie musi wykazywać swojego 
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interesu w celu skutecznego wszczęcia postępowania. Jeżeli Komisja stwierdzi, że skarga jest zasadna, 

dalsza procedura odbywa się zgodnie z art. 258 TFUE.  

Jednostka może również dochodzić naprawienia szkody od Państwa, które dopuściło się zaniechania 

legislacyjnego, jeżeli na skutek nieimplementowania bądź nieprawidłowego implementowania 

dyrektywy, która przyznaje jednostce uprawnienie, zostanie wyrządzona jej szkoda. W tym celu 

należy stosować procedurę krajową, z tym że jeżeli Państwo Członkowskie nie posiada instrumentów 

prawnych pozwalających na dochodzenie takiego odszkodowania, wówczas podstawą roszczenia 

może być bezpośrednio prawo unijne. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości52, 

jednostka musi udowodnić, że: 

1) nastąpiło naruszenie normy dyrektywy, która jest skierowana na przyznanie praw 

jednostkom, a treść tych praw może być zidentyfikowana,  

2) naruszenie musi być wystarczająco poważne, 

3) występuje bezpośredni związek przyczynowo – skutkowy między zaniechaniem legislacyjnym 

a szkodą. 

W przypadku Polski, nie ma potrzeby sięgania do prawa unijnego, ponieważ przepisy polskiego 

Kodeksu cywilnego w art. 4171 § 1 związku z art. 4171 § 4 przewidują odpowiedzialność 

odszkodowawczą z tytułu deliktu legislacyjnego. Przepis ten stanowi, że jeżeli powstała szkoda na 

skutek niewydania aktu normatywnego, którego wydanie przewiduje przepis prawa, wówczas 

właściwym do stwierdzenia tego naruszenia jest sąd rozpoznający sprawę o odszkodowanie. Oznacza 

to, że nie ma konieczności wcześniejszego stwierdzenia naruszenia prawa unijnego przez Trybunał 

Sprawiedliwości UE, aby skutecznie dochodzić naprawienia szkody. Przesłanki konieczne do 

dochodzenia odszkodowania to: 

1) istnienie obowiązku prawnego wydania aktu normatywnego, który dotyczy określonej 

pozycji prawnej jednostki, 

2) istnienie szkody, wywołanej zaniechaniem legislacyjnym, 

3) adekwatny związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy szkodą a zaniechaniem 

legislacyjnym. 

Oznacza to, że dochodzenie naprawienia szkody z tytułu niewłaściwej implementacji dyrektywy 

według prawa polskiego jest zdecydowanie prostsze niż według prawa unijnego, ze względu na mniej 

restrykcyjne przesłanki. Ustawodawca polski nie wprowadził wymagania, aby naruszenie prawa było 

poważne, wystarczy aby bezprawność wynikała z zaniechania wydania aktu normatywnego53.   

7.3.1 Hipotetyczne założenia dotyczące kar w przypadku naruszenia dyrektywy 

CAFE przez Polskę 

1. W dniu 1 stycznia 2014 r. zostaje złożona przez Komisję Europejską, po wcześniejszych jej 

monitach do zaniechania naruszenia prawa unijnego, skarga w trybie art. 258 TFUE do Trybunału 

Sprawiedliwości. 

                                                           

52
 Wyrok z dnia 19.11.1991 r. sprawy połączone C-6/90 i C-9/90 Andrea Francovich i Danila Bonifaci i inni przeciwko 
Republice Włoskiej; wyrok z dnia 5.03.1996 r. sprawy połączone C-46/93 i C-48/93, Brasserie du pecheur SA przeciwko 
Budnesrepublik Deutschland i The Queen przeciwko Secretary od State for Transport ex parte: Factortame Ltd i inni. 

53
 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9.11.2011 r., I ACa 386/2011, LexPolonica nr 3874887.  
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2. W dniu 1 kwietnia 2015 r. zostaje wydany wyrok (zwany dalej wyrokiem I) przez Trybunał 

Sprawiedliwości stwierdzający naruszenie prawa unijnego w zakresie Dyrektywy CAFE przez 

Polskę. Przyjęty został średni okres od złożenia skargi do dnia wydania wyroku 15 miesięcy  

(patrz: zestawienia tabelaryczne danych wynikających z analizowanego orzecznictwa oraz skarg). 

3. Polska nie wykonuje wyroku - do dnia 1 kwietnia 2030 r. - czyli  przez 15 lat. 

4. W dniu 1 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska - w zalecanym przez Komisję czasie około 8-24 

miesięcy od dnia wydania wyroku I - ponownie występuje do Trybunału Sprawiedliwości o 

nałożenie na Polskę sankcji finansowych w postaci okresowej kary pieniężnej – celem 

przymuszenia do wykonania wyroku I oraz o nałożenie ryczałtu na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE. 

5. W dniu 1 kwietnia 2019 r. zostaje wydany wyrok II (zwany dalej wyrokiem II) przez Trybunał 

Sprawiedliwości nakładający okresową karę pieniężna, z uwagi na niewykonanie wyroku na dzień 

jego wydania oraz ryczałt.54  

 

a) okresowa kara pieniężna 

za 15 lat x 365 dni/rok = 5490 dni 

640 EUR (SB) x 12 (WW) x 3 (WT) x 7,71(N) = 177 638 EUR dziennie (SD), 

177 638,40 EUR x 5490 dni = 975 232 620 EUR uiszczone przez 15 lat trwania uchybienia, 

b) ryczałt 

za 4 lata* x 365 dni/rok = 1464 dni 

210 EUR (SB) x 12 (WW) x 7,71(N) = 19 429 EUR dziennie (KR), 

19 429 EUR x 1464 dni = 28 444 056 EUR do zapłaty na dzień wydania wyroku,  

*na dzień wydania wyroku II, upłynęły 4 lata od wydania wyroku I, 

przy minimalnym ryczałcie, który dla Polski wynosi 4 086 EUR, kara ryczałtu obliczona dla 4 lat 

wyniosłaby: 5 981 904 EUR. 

 

6. Przy założeniu, że wyrok II Trybunału zostaje wydany w dniu 1 stycznia 2029 r., powyższe kary 

kształtowałyby się następująco: 

 

a) okresowa kara pieniężna 

za 14 lat x 365 dni/rok = 5124 dni 

640 EUR (SB) x 12 (WW) x 3 (WT) x 7,71(N) = 177 638 EUR dziennie (SD), 

177 638 EUR x 5124 dni = 910 217 112 EUR uiszczone przez 14 lat trwania uchybienia, 

b) ryczałt  

za 14 lat* x 365 dni/rok = 5124 dni 

210 EUR (SB) x 12 (WW) x 7,71(N) = 19 429 EUR dziennie (KR), 

                                                           

54
 przy założeniu obowiązywania danych wynikających z ostatniej aktualizacji Komunikatu Komisji – SEC(2012) 6106. 
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19 429 EUR x 5124 dni = 99 554 196 EUR do zapłaty na dzień wydania wyroku,  

*na dzień wydania wyroku II, upłynęło 14 lat od wydania wyroku I, 

przy minimalnym ryczałcie, który dla Polski wynosi 4 086 EUR, kara ryczałtu obliczona dla 14 lat 

wyniosłaby: 20 936 664 EUR. 

Przyjęte wartości współczynników 

Stawka bazowa okresowej kary pieniężnej (SB) bądź ryczałtu (KR), współczynnik N, uwzględniający 

możliwości finansowe danego państwa członkowskiego, są stałe i wynikają z wartości wskazanych w 

Komunikatach55, aktualizowanych przez Komisję co 24 miesiące. 

Liczba trwania dni naruszenia (D) – jest wartością obiektywną, bowiem wynika z faktycznej ilości dni 

niewykonania przez Polskę wyroku I. 

Współczynnik czasu trwania uchybienia (WT) – 5 -15 letni okres jest wystarczająco długim okresem 

uchybienia, aby zarówno Komisja Europejska, jak i Trybunał Sprawiedliwości przychyli się do 

maksymalnej wartości WT na poziomie 3 punktów (w skali 1-3).  

Współczynnik wagi uchybienia (WW) jest jedyną wartością przyjętą według subiektywnej opinii 

autora na poziomie 12 (w skali od 1-20). 12 punktów jest wartością maksymalną wnioskowaną przez 

Komisję w analizowanych wyrokach (patrz: tabela współczynników). 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż naruszenie dyrektywy CAFE w zakresie utrzymywania czystości 

powietrza na określonych dyrektywą CAFE poziomach zostanie ocenione jako negatywny, być może 

nieodwracalny skutek dla środowiska naturalnego, zdrowia i życia ludzkiego. Do tego skutek ten 

może oddziaływać na dużym obszarze i niewykluczone, że będzie miało transgraniczny charakter na 

sąsiednie państwa członkowskie. Dodatkową istotną okolicznością, wpływającą na wysokość 

współczynnika WW, jest ewentualne uporczywe uchylanie się od wykonania wyroku  

I stwierdzającego uchybienie dyrektywy CAFE, nie podejmowanie właściwych środków celem jego 

wykonania, a także kalkulowanie korzyści finansowych, jakie Polska mogłaby czerpać z tytułu 

niezastosowania się do wyroku I Trybunału. W związku z tym, może okazać się, że współczynnik 

WW zostanie przyjęty na wyższym poziomie niż 12 punktów. Tym bardziej, iż kary, z założenia, mają 

mieć charakter odstraszający inne Państwa Członkowskie przed podobnymi uchybieniami. 

Z przedstawionych powyżej tabel dotyczących czasu trwania postępowań, a także współczynników  

i wartości nałożonych kar wynika, iż istnieje duże prawdopodobieństwo powyżej opisanego, 

niekorzystnego dla Polski scenariusza. Tabele wskazują, iż z roku na rok postępowania ulegają 

skracaniu (szczególnie sprawy środowiskowe – dyrektywa CAFE), a wartości zasądzanych sankcji są 

coraz częstsze i wyższe (patrz szczególnie rok 2011). 

Dyrektywa pułapowa NEC 

Dyrektywa CAFE, w swojej treści przywołuje Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

2001/81/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla 

niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza, zwaną dalej Dyrektywą NEC. Dyrektywa CAFE 

dotyczy ograniczenia wartości imisji, czyli stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, a Dyrektywa NEC 

                                                           

55 Komunikat Komisji SEC(2005) 1658, ostatnia aktualizacja SEC(2012) 6106. 
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dotyczy ograniczenia wartości emisji zanieczyszczeń. Powiązanie obydwu Dyrektyw nastąpiło w 

kontekście zanieczyszczenia atmosfery ozonem (teza 13 i art. 17 ust. 2 Dyrektywy CAFE i art. 

17) oraz opracowywania planów powietrza (teza 18 i art. 23 ust. 2 Dyrektywy CAFE). Państwa 

Członkowskie, w tym Polska przyjęły - na mocy art. 17 ust. 2 Dyrektyw CAFE - obowiązek 

wdrożenia programu przygotowanego na podstawie art. 6 Dyrektywy NEC dla obszarów i 

aglomeracji, w których stężenie ozonu przekracza wartości docelowe i cele długoterminowe. 

Ponadto – na podstawie art. 23 ust. 2 Dyrektywy CAFE – Państwa przyjęły obowiązek (w miarę 

możliwości) zapewnienia spójności z planami wymaganymi m.in. na mocy Dyrektywy NEC. 

Powstaje pytanie, czy z uwagi na przedmiotowe powiązanie obydwu Dyrektyw, w przypadku 

stwierdzenia naruszenia Dyrektywy CAFE przez Polskę, jest możliwe ewentualne zwiększenie 

kar pieniężnych z tego tytułu?.  

Wszystko zależy od stanu faktycznego. Nie można wykluczyć takiej sytuacji, że Komisja 

Europejska dopatrzy się pośrednio naruszenia Dyrektywy NEC w związku z naruszeniem 

obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 2 lub art. 23 ust. 2 Dyrektyw CAFE, co być może wpłynie 

na ewentualne zwiększenie kar pieniężnych.  

Co do zasady jednak, obowiązki z Dyrektywy CAFE i NEC są różne. W konsekwencji ewentualne 

skargi oraz wyroki stwierdzające ich naruszenie będą osobne. Niewykonanie tychże osobnych 

wyroków będzie zagrożone wszczęciem osobnych postępowań i osobno liczonych kar 

pieniężnych. W tym znaczeniu można powiedzieć, że kary uległy zwiększeniu w zakresie 

ochrony powietrza, gdyż mamy 2 osobne wyroki, które nakładają osobne sankcje pieniężne. 

Przykładem naruszenia Dyrektywy NEC można wskazać sprawę C-273/08 Komisja przeciwko 

Luksemburg. W sentencji wyroku z dnia 18 grudnia 2008 r. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził 

uchybienie zobowiązaniom wynikającym z Dyrektywy NEC państwa członkowskiego 

polegającego na  nieopracowaniu i nieprzekazaniu przez Luksemburg w wyznaczonym terminie 

dokumentów przewidzianych w art. 6, 7 i 8 tejże Dyrektywy, tj. programów, inwentaryzacji i 

rocznych prognoz na 2010 r., dotyczących stopniowej redukcji emisji dwutlenku siarki (SO2), 

tlenków azotu (NOx), lotnych związków organicznych (LZO) oraz amoniaku (NH3). 

W przypadku, gdy Luksemburg nie wykona powyższego wyroku, stwierdzającego naruszenie 

Dyrektywy NEC, istnieje prawdopodobieństwo nałożenia kar pieniężnych na podstawie art. 260 

ust. 2 TFUE, co być może wydarzyć się w dość krótkim czasie, skoro od złożenia skargi w 

sprawie C-278/08 do wydania wyroku upłynęło tylko 6 miesięcy.  

7.4 Podsumowanie 

Analizując orzecznictwo, można stwierdzić, iż od około trzech ostatnich lat wzrasta tendencja do 

nakładania sankcji finansowych na Państwa Członkowskie, które uchybiły swoim zobowiązaniom 

wynikającym z prawa unijnego i nie wykonały wyroków stwierdzające uchybienie. Orzecznictwo 

Trybunału Sprawiedliwości i postępowanie Komisji nie tylko intensyfikuje częstotliwość orzekania 

sankcji, ale także zmierza w kierunku ich zaostrzania. Pokazuje to Państwom, że zwlekanie z realizacją 

stwierdzonych uchybień nie pozostanie bez znacznych finansowych konsekwencji.  

Okresowe kary pieniężne wahają się od 12 000 do 50 000 EUR liczone za każdy dzień uchybienia  

a zdarzają się również i wyższe kwoty np. 57 700 000 EUR naliczane za każde półrocze istnienia 
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uchybienia. Z kolei ryczałt waha się od 1 000 000 do 30 000 000 EUR. Wartość nałożonej kary zawsze 

zależy od okresu występowania uchybienia, zatem nie opłaca się „gry na zwłokę”. Komisja  

w Komunikacie SEC(2005) 1658 wprost stwierdza, że na wysokość sankcji wprost wpływa skutek 

uchybienia w postaci ewentualnej korzyści finansowej, jakie Państwo Członkowskie czerpie z tytułu 

niezastosowania się do wyroku Trybunału, a ponadto – co ma zasadnicze znaczenie w kontekście 

dyrektywy CAFE - poważnej lub nieodwracalnej szkody dla zdrowia lub środowiska naturalnego oraz 

liczby ludności dotkniętej uchybieniem. W przypadku Polski, orzeczenie minimalnej kwoty ryczałtu, 

przy założeniu, że naruszenie będzie trwać 1 rok - wynosi około 1 490 000 EUR.56. Brak zapłaty może 

jednak prowadzić do innych, poważniejszych sankcji politycznych. 

Problemy Polski związane z prawidłową i efektywną realizacją dyrektywy CAFE w postaci m.in. 

zaległości w opracowywaniu i wdrażaniu programów ochrony powietrza czy też małej efektywności 

działań w zakresie ograniczenia niskiej emisji, będącej główną przyczyną przekroczeń wartości 

dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, mogą skutkować wysokim prawdopodobieństwem, iż 

wymienione kwestie mogą stać się przedmiotem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości  

o stwierdzenie uchybienia prawa unijnego. 

Naruszeniem prawa unijnego w zakresie dyrektywy CAFE i jakości powietrza  jest: 

1) brak podjęcia koniecznych działań w tym celu, aby stężenie pyłu PM10 w powietrzu nie 

przekraczało ustalonych wartości dopuszczalnych57 - jako naruszenie art. 13 ust. 1 dyrektywy 

CAFE, 

2) brak gwarancji, że stężenie PM10 w otaczającym powietrzu nie przekroczy wartości 

dopuszczalnych (np. w określonych strefach i aglomeracjach)58.   

Należy tez mieć na uwadze, że inicjatywa w zakresie złożenia skargi o stwierdzenie naruszenia prawa 

unijnego nie leży wyłącznie po stronie Komisji Europejskiej. Także każde Państwo Członkowskie, o ile 

uzna, że doszło do naruszenia prawa unijnego przez inne Państwo Członkowskie, jest uprawnione - na 

podstawie art. 259 TFUE - do złożenia do Trybunału Sprawiedliwości skargi przeciwko państwu 

dopuszczającemu się uchybienia. Złożenie takiej skargi jest poprzedzone wszczęciem postępowania 

przez Komisją, która powinna wydać uzasadnioną opinię oraz umożliwić zainteresowanym Państwom 

wypowiedzenie się w spornej kwestii. Warto o tym pamiętać w kontekście dyrektywy CAFE i 

transgranicznego charakteru ewentualnych naruszeń w postaci przekroczenia stężeń określonych 

substancji w powietrzu, których utrzymanie o ustalonych wartościach zagwarantowała Polska. 

Przykładowe wyliczone dla Polski wartości kar (w 2 wariantach) wynikające z powodu naruszenia 

dyrektywy CAFE do roku 2030 szacuje się na: 

 okresowa kara pieniężna: ok. 910 - 975 mln EUR (ok. 3,8-4 mld zł) do uiszczenia przez 15 lat 

trwania uchybienia, 

 ryczałt: od 28 mln EUR (119 – 417 mln zł) do zapłaty na dzień wydania wyroku. 

W przypadku niedotrzymania pułapów emisji, które będą ustalone w nowej dyrektywie NEC, możliwe 

jest nałożenie na Polskę osobnej kary pieniężnej na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE. 

                                                           

56
 365 dni x 4 086 EUR zgodnie z minimalna stawka ryczałtu zaktualizowana w Komunikacie Komisji SEC(2012) 6106. 

57 wyrok TS z dnia 24 marca 2011 r., C-365/10 Komisja przeciwko Słowenii. 
58 z dnia 15 listopada 2012 r., C-34/11 Komisja przeciwko Portugalii, wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., C-68/11 Komisja 

przeciwko Włochom. 
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8 Prognozowanie efektu ekologicznego i innych korzyści 

wynikających z zastosowania działań mających na celu osiągnięcie 

proponowanych w trakcie przeglądu przez Komisję Europejską 

nowych zaostrzonych standardów jakości powietrza oraz 

krajowych pułapów emisyjnych 

Rozdział ten ma na celu określenie prognozowanych parametrów jakości powietrza (w odniesieniu do 

pyłu PM10 i PM2,5) dla różnych wariantów prowadzenia działań w dziedzinie ochrony powietrza 

wraz z oszacowaniem towarzyszących korzyści dla budżetu Państwa i dla jednostek samorządu 

terytorialnego. 

8.1 Metoda badania i stosowane narzędzia 
W celu określenia prognozowanych stężeń pyłu PM10 i PM2,5 na lata 2015, 2020 i 2030 zostały 

przeanalizowane dotychczasowe prace modelowe w tym zakresie (m.in. raporty IIASA). Następnie 

przy zastosowaniu metod aproksymacyjnych nastąpiło oszacowanie odpowiednich wskaźników 

zanieczyszczenia powietrza dla wariantów (scenariuszy) zaproponowanych przez Zamawiającego. 

Zestawienie towarzyszących kosztów w poszczególnych scenariuszach zawarte jest w rozdziale 6.  

8.2 Prognoza dla roku 2015 

Prognozę wartości wskaźników zanieczyszczeń pyłowych w aglomeracjach i miastach dla roku 2015  

w związku z realizacją bieżących działań naprawczych przyjęto na podstawie pracy zrealizowanej  

w roku 2012 dla GIOŚ59. Skupiono się na wartościach maksymalnych uzyskanych dla następujących 

wskaźników: 

 PM10 – stężenie 24h; 

 PM10 – stężenie średnie roczne; 

 PM2,5 – stężenie średnie roczne. 

Tabela 44. Prognoza 2015 (podstawowa): PM10 – 24h 

 Maksimum 
[µg/m

3
] 

Liczba obszarów 
przekroczeń 

Powierzchnia obszarów 
przekroczeń [km

2
] 

Aglomeracja białostocka  50 0 0,00 

Aglomeracja bydgoska  116 2 30,86 

Aglomeracja łódzka  86 7 88,92 

Aglomeracja szczecińska  86 1 7,93 

Aglomeracja śląska  178 1 1147,10 

Aglomeracja trójmiejska  80 3 43,74 

Aglomeracja warszawska  82 4 203,23 

Aglomeracja wrocławska  183 1 243,54 

Częstochowa  77 2 59,37 

Gorzów Wielkopolski  47 0 0,00 

Grudziądz  89 1 6,42 

Kielce  109 4 38,86 

                                                           

59 Aktualizacja prognoz pyłu PM10 i PM2,5 dla lat 2015, 2020 na podstawie modelowania z wykorzystaniem nowych 
wskaźników emisyjnych. Etap II; BSiPP EKOMETRIA, 2012 
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 Maksimum 
[µg/m

3
] 

Liczba obszarów 
przekroczeń 

Powierzchnia obszarów 
przekroczeń [km

2
] 

Koszalin  72 1 2,68 

Płock  46 0 0,00 

Radom  102 3 46,29 

Słupsk  106 1 3,22 

Toruń  143 1 46,14 

Włocławek  111 2 15,85 

Tabela 45. Prognoza 2015 (podstawowa): PM10 – rok 

 Maksimum 
[µg/m

3
] 

Liczba obszarów 
przekroczeń 

Powierzchnia obszarów 
przekroczeń [km

2
] 

Aglomeracja białostocka  28 0 0,00 

Aglomeracja bydgoska  64 1 7,04 

Aglomeracja łódzka  50 6 11,63 

Aglomeracja szczecińska  51 1 3,34 

Aglomeracja śląska  94 1 1030,86 

Aglomeracja trójmiejska  41 2 0,16 

Aglomeracja warszawska  46 7 8,68 

Aglomeracja wrocławska  74 4 113,33 

Częstochowa  46 7 1,18 

Gorzów Wielkopolski  30 0 0,00 

Grudziądz  53 1 2,61 

Kielce  63 1 13,15 

Koszalin  43 1 0,11 

Płock  28 0 0,00 

Radom  54 3 3,27 

Słupsk  52 1 0,59 

Toruń  77 1 18,24 

Włocławek  65 1 6,03 

Tabela 46. Prognoza 2015 (podstawowa): PM2,5 – rok 

 Maksimum 
[µg/m

3
] 

Liczba obszarów 
przekroczeń 

Powierzchnia obszarów 
przekroczeń [km

2
] 

Aglomeracja białostocka  17 0 0,00 

Aglomeracja bydgoska  29 1 1,20 

Aglomeracja łódzka  29 5 3,96 

Aglomeracja szczecińska  29 1 1,91 

Aglomeracja śląska  50 1 1012,92 

Aglomeracja trójmiejska  18 0 0,00 

Aglomeracja warszawska  20 0 0,00 

Aglomeracja wrocławska  38 1 68,27 

Częstochowa  25 1 0,01 

Gorzów Wielkopolski  15 0 0,00 

Grudziądz  27 1 0,50 

Kielce  28 1 1,58 

Koszalin  26 1 0,01 

Płock  17 0 0,00 

Radom  28 1 0,51 

Słupsk  28 1 0,17 

Toruń  30 1 1,50 

Włocławek  27 1 0,74 
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W celu wyznaczenia wartości poszczególnych wskaźników w pozostałych miastach i aglomeracjach 

zastosowano metodę podobieństwa zaproponowaną w wyżej wymienionym opracowaniu: 

Aglomeracja  Aglomeracja - wzór  

Lubelska  Radom  

Krakowska  Śląska  

Rybnicko-Jastrzębska  Śląska 

Poznańska  Łódzka 

 

Miasto  Miasto - wzór  

Legnica  Płock  

Wałbrzych  Kielce  

Zielona Góra  Gorzów Wlkp.  

Tarnów  Kielce  

Opole  Toruń  

Rzeszów  Radom  

Bielsko-Biała  Aglomeracja śląska  

Olsztyn  Białystok  

Elbląg  Włocławek  

Kalisz  Częstochowa  

 

Tabela 47. Prognoza podstawowa - ROK 2015 - uzupełnienie 

 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 – rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 – rok 
[µg/m

3
] 

Aglomeracja lubelska  102 54 28 
Aglomeracja krakowska  178 94 50 
Aglomeracja rybnicko-
jastrzębska  178 94 50 
Aglomeracja poznańska  86 50 29 
Legnica  46 28 17 
Wałbrzych  109 63 28 
Zielona Góra  47 30 15 
Tarnów  109 63 28 
Opole  143 77 30 
Rzeszów  102 54 28 
Bielsko-Biała  178 94 50 
Olsztyn  50 28 17 
Elbląg  111 65 27 
Kalisz  77 46 25 

8.3 Prognozy dla lat 2020 i 2030 

W celu wyznaczenia maksymalnych stężeń pyłu w aglomeracjach i miastach prognozowanych  

w scenariuszach SC-1, SC-2 i SC-4 dla lat 2020 i 2030, przeanalizowano m.in. scenariusze stężeń pyłu 

PM2,5 wykonane modelem GAINS. Poniżej przedstawiono mapy stężeń PM2,5 dla obszaru Polski dla 

poszczególnych scenariuszy modelu GAINS: 

- scenariusz CLE (current legislation) – dla lat 2010, 2020 i 2030 
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ROK 2010 

 

ROK 2020 
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ROK 2025 

 

 

ROK 2030 

 

Rysunek 34. Scenariuszz CLE (current legislation) – dla lat 2010, 2020 i 2030 (źródło: GAINS) 
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- Scenariusz MTFR (maximum technically feasible reductions) – dla lat 2025 i 2030 

ROK 2025 

 

ROK 2030 

 

Rysunek 35. Scenariusz  MTFR (maximum technically feasible reductions) – dla lat 2025 i 2030 (źródło: GAINS) 
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- Scenariusz A05 (wariant optymalny z punktu widzenia kosztów redukcji) – dla roku 2025 

 

Rysunek 36. Scenariusz A05 (wariant optymalny z punktu widzenia kosztów redukcji) – dla roku 2025 (źródło: 
GAINS) 

Dla poszczególnych scenariuszy GAINS przeanalizowano wartości stężenia rocznego PM2,5 uzyskane 

dla kwadratu EMEP o współrzędnych [75,56] charakteryzującego zanieczyszczenie pyłem dla 

aglomeracji górnośląskiej. W tym przypadku duża część powierzchni kwadratu obejmuje zabudowę  

o charakterze miejskim/aglomeracyjnym. Dlatego obszar ten można przyjąć za referencyjny dla 

analizy zanieczyszczeń pyłowych w polskich miastach i aglomeracjach. 

Tabela 48. Wartości stężeń pyłu PM2,5 w kwadracie EMEP o współrzędnych [75,56] w poszczególnych latach dla 
odpowiednich scenariuszy modelu GAINS [µg/m

3
] 

Scenariusz 2010 2020 2025 2030 

CLE 27,5 21,7 19,6 18,2 

MTFR   12,9 11,2 

A05   14,7  

Na podstawie powyższych danych wyznaczono referencyjne współczynniki przeliczeniowe 

poszczególnych prognoz modelu GAINS dla lat 2020, 2025 i 2030 w odniesieniu do roku 2010 dla 

obszarów polskich miast i aglomeracji (tabela 49). Współczynniki te posłużą do weryfikacji 

zastosowanej poniżej metody aproksymacyjnej. 

Tabela 49. Współczynniki przeliczeniowe poszczególnych prognoz modelu GAINS dla lat 2020, 2025 i 2030  
(źródło: obliczenia własne + model GAINS) 

Scenariusz GAINS 2020/2010 2025/2010 2030/2010 

CLE 0,79 0,71 0,66 

MTFR  0,47 0,41 

A05  0,54  
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W celu określenia współczynników przeliczeniowych właściwych dla scenariuszy SC-1, SC-2, SC-3 i SC-

4, zdefiniowanych i w rozdziale 6, wzięto pod uwagę średnioobszarowe procentowe redukcje stężeń 

obliczone w rozdziale 6 względem roku 2010: 

Tabela 50. Procentowe średnioobszarowe redukcje stężeń  dla scenariuszy w latach 2020, 2025 i 2030 obliczone 
względem roku 2010 (źródło: obliczenia własne + model GAINS) 

Scenariusz Redukcja 2020 Redukcja 2025 Redukcja 2030 

SC-1 25,4 28,3 30,2 

SC-2 28,6 31,5 33,4 

SC-3 27,0 30,0 31,9 

SC-4 28,9 31,9 33,8 

Rozpatrując redukcje stężeń na obszarach aglomeracji i dużych miast dla scenariuszy SC-1 i SC-4 

należy wziąć pod uwagę dodatkowy efekt lokalny związany z wprowadzeniem działań w obszarze 

emisji komunikacyjnej (SOEK). Przyjęto, że dodatkowy efekt redukcji związany z tego rodzaju 

działaniami wynosi ok. 3%. W przypadku scenariusza SC-3 efekt ten jest pogłębiony i wynosi ok. 5%. 

Wynikowe współczynniki przeliczeniowe dla poszczególnych scenariuszy przedstawiają się 

następująco: 

Tabela 51. Współczynniki przeliczeniowe dla scenariuszy w latach 2020, 2025 i 2030 obliczone względem roku 
2010 (źródło: obliczenia własne + model GAINS) 

Scenariusz  2020/2010 2025/2010 2030/2010 

SC-1 0,716 0,687 0,668 

SC-2 0,714 0,685 0,666 

SC-3 0,680 0,650 0,631 

SC-4 0,681 0,651 0,632 

 

Porównując uzyskane współczynniki przeliczeniowe ze współczynnikami referencyjnymi GAINS 

(tabela 49) należy zauważyć, że mieszczą się one pomiędzy wartościami dla scenariusza CLE oraz 

scenariusza A05. Jest to wynik zgodny z  założeniami, ponieważ przyjęte scenariusze (szczególnie SC-2 

SC-3 i SC-4) wykraczają poza pojęcie „current legislation”, zakładając realizację zobowiązań 

wykraczających poza obowiązujące przepisy UE. 

Powyższe stałe przeliczeniowe zastosowano do obliczenia wskaźników zanieczyszczeń pyłowych w 

miastach i aglomeracjach w latach 2020 i 2030. W celu sprawdzenia, jakie jest ryzyko występowania 

przekroczeń, wykonano obliczenia prognozowanych wartości maksymalnych poszczególnych 

wskaźników (PM10_24h, PM10_rok i PM2,5_rok) wychodząc od wartości przygotowanych na 

zlecenie GIOŚ poprzez modelowanie dla roku 201060 i stosując równomierne terytorialnie rozłożenie 

redukcji stężeń. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabelach poniżej. Ze względu na podobieństwo 

współczynników przeliczeniowych dla scenariuszy SC-3 i SC-4 wyniki obliczeń dla tych scenariuszy 

przedstawiono jako jedną prognozę.  Wyniki dla wskaźników PM10_24h i PM2,5_rok 

zaprezentowano również w formie graficznej na mapach. 

                                                           

60
 Aktualizacja prognoz pyłu PM10 i PM2,5 dla lat 2015, 2020 na podstawie modelowania z wykorzystaniem nowych 
wskaźników emisyjnych. Etap II; BSiPP EKOMETRIA, 2012 
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Scenariusz SC-1:  (wartości maksymalne dla miasta/aglomeracji) 

 

ROK 2020 

Tabela 52. Wyniki obliczeń wskaźników zanieczyszczeń pyłowych w aglomeracjach i dużych miastach; SC-1 2020 

 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 – rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 – rok 
[µg/m

3
] 

Aglomeracja białostocka  36,5 20,8 12,2 

Aglomeracja bydgoska  81,6 45,8 21,5 

Aglomeracja łódzka  64,4 37,2 21,5 

Aglomeracja szczecińska  71,6 42,2 23,6 

Aglomeracja górnośląska  128,2 66,6 35,8 

Aglomeracja trójmiejska  57,3 29,4 14,3 

Aglomeracja warszawska  58,7 32,2 15,8 

Aglomeracja wrocławska  135,3 54,4 27,9 

Częstochowa  54,4 32,2 18,6 

Gorzów Wielkopolski  32,9 20,8 10,7 

Grudziądz  65,2 37,9 20,0 

Kielce  77,3 44,4 20,8 

Koszalin  60,9 34,4 20,0 

Płock  36,5 21,5 13,6 

Radom  75,2 40,1 20,8 

Słupsk  79,5 38,7 20,8 

Toruń  101,0 54,4 22,9 

Włocławek  78,8 45,8 20,0 

ROK 2030 

Tabela 53. Wyniki obliczeń wskaźników zanieczyszczeń pyłowych w aglomeracjach i dużych miastach; SC-1 2030 
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 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 - rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 - rok 
[µg/m

3
] 

Aglomeracja białostocka  34,1 19,4 11,4 

Aglomeracja bydgoska  76,2 42,8 20,0 

Aglomeracja łódzka  60,1 34,7 20,0 

Aglomeracja szczecińska  66,8 39,4 22,0 

Aglomeracja górnośląska  119,6 62,1 33,4 

Aglomeracja trójmiejska  53,4 27,4 13,4 

Aglomeracja warszawska  54,8 30,1 14,7 

Aglomeracja wrocławska  126,3 50,8 26,1 

Częstochowa  50,8 30,1 17,4 

Gorzów Wielkopolski  30,7 19,4 10,0 

Grudziądz  60,8 35,4 18,7 

Kielce  72,1 41,4 19,4 

Koszalin  56,8 32,1 18,7 

Płock  34,1 20,0 12,7 

Radom  70,1 37,4 19,4 

Słupsk  74,1 36,1 19,4 

Toruń  94,2 50,8 21,4 

Włocławek  73,5 42,8 18,7 

Scenariusz SC-2 (wartości maksymalne dla miasta/aglomeracji) 

ROK 2020 

Tabela 54. Wyniki obliczeń wskaźników zanieczyszczeń pyłowych w aglomeracjach i dużych miastach; SC-2 2030 

 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 - rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 - rok 
[µg/m

3
] 

Aglomeracja białostocka  36,4 20,7 12,1 

Aglomeracja bydgoska  81,4 45,7 21,4 
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 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 - rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 - rok 
[µg/m

3
] 

Aglomeracja łódzka  64,3 37,1 21,4 

Aglomeracja szczecińska  71,4 42,1 23,6 

Aglomeracja górnośląska  127,8 66,4 35,7 

Aglomeracja trójmiejska  57,1 29,3 14,3 

Aglomeracja warszawska  58,5 32,1 15,7 

Aglomeracja wrocławska  134,9 54,3 27,8 

Częstochowa  54,3 32,1 18,6 

Gorzów Wielkopolski  32,8 20,7 10,7 

Grudziądz  65,0 37,8 20,0 

Kielce  77,1 44,3 20,7 

Koszalin  60,7 34,3 20,0 

Płock  36,4 21,4 13,6 

Radom  75,0 40,0 20,7 

Słupsk  79,3 38,6 20,7 

Toruń  100,7 54,3 22,8 

Włocławek  78,5 45,7 20,0 

 

ROK 2030 

Tabela 55. Wyniki obliczeń wskaźników zanieczyszczeń pyłowych w aglomeracjach i dużych miastach; SC-2 2030 

 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 - rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 - rok 
[µg/m

3
] 

Aglomeracja białostocka  34,0 19,3 11,3 

Aglomeracja bydgoska  75,9 42,6 20,0 

Aglomeracja łódzka  59,9 34,6 20,0 

Aglomeracja szczecińska  66,6 39,3 22,0 
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 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 - rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 - rok 
[µg/m

3
] 

Aglomeracja górnośląska  119,2 61,9 33,3 

Aglomeracja trójmiejska  53,3 27,3 13,3 

Aglomeracja warszawska  54,6 30,0 14,7 

Aglomeracja wrocławska  125,9 50,6 26,0 

Częstochowa  50,6 30,0 17,3 

Gorzów Wielkopolski  30,6 19,3 10,0 

Grudziądz  60,6 35,3 18,6 

Kielce  71,9 41,3 19,3 

Koszalin  56,6 32,0 18,6 

Płock  34,0 20,0 12,7 

Radom  69,9 37,3 19,3 

Słupsk  73,9 36,0 19,3 

Toruń  93,9 50,6 21,3 

Włocławek  73,3 42,6 18,6 

Scenariusz SC-3/SC-4 (wartości maksymalne dla miasta/aglomeracji) 

ROK 2020 

Tabela 56. Wyniki obliczeń wskaźników zanieczyszczeń pyłowych w aglomeracjach i dużych miastach; SC-3/SC-4 
2020 

 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 - rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 - rok 
[µg/m

3
] 

Aglomeracja białostocka  34,7 19,7 11,6 

Aglomeracja bydgoska  77,6 43,6 20,4 

Aglomeracja łódzka  61,3 35,4 20,4 

Aglomeracja szczecińska  68,1 40,2 22,5 

Aglomeracja górnośląska  121,9 63,3 34,1 
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 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 - rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 - rok 
[µg/m

3
] 

Aglomeracja trójmiejska  54,5 27,9 13,6 

Aglomeracja warszawska  55,8 30,6 15,0 

Aglomeracja wrocławska  128,7 51,8 26,6 

Częstochowa  51,8 30,6 17,7 

Gorzów Wielkopolski  31,3 19,7 10,2 

Grudziądz  62,0 36,1 19,1 

Kielce  73,5 42,2 19,7 

Koszalin  57,9 32,7 19,1 

Płock  34,7 20,4 12,9 

Radom  71,5 38,1 19,7 

Słupsk  75,6 36,8 19,7 

Toruń  96,0 51,8 21,8 

Włocławek  74,9 43,6 19,1 

 

ROK 2030 

Tabela 57. Wyniki obliczeń wskaźników zanieczyszczeń pyłowych w aglomeracjach i dużych miastach; SC-3/SC-4 
2030 

 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 - rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 - rok 
[µg/m

3
] 

Aglomeracja białostocka  32,2 18,3 10,7 

Aglomeracja bydgoska  72,0 40,4 19,0 

Aglomeracja łódzka  56,9 32,9 19,0 

Aglomeracja szczecińska  63,2 37,3 20,9 

Aglomeracja górnośląska  113,1 58,8 31,6 

Aglomeracja trójmiejska  50,6 25,9 12,6 

Aglomeracja warszawska  51,8 28,4 13,9 
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 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 - rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 - rok 
[µg/m

3
] 

Aglomeracja wrocławska  119,4 48,0 24,6 

Częstochowa  48,0 28,4 16,4 

Gorzów Wielkopolski  29,1 18,3 9,5 

Grudziądz  57,5 33,5 17,7 

Kielce  68,3 39,2 18,3 

Koszalin  53,7 30,3 17,7 

Płock  32,2 19,0 12,0 

Radom  66,4 35,4 18,3 

Słupsk  70,2 34,1 18,3 

Toruń  89,1 48,0 20,2 

Włocławek  69,5 40,4 17,7 

 

Dla miast i aglomeracji nieuwzględnionych w obliczeniach zastosowano zasadę podobieństwa, 

analogicznie jak w prognozie na rok 2015: 

Aglomeracja  Aglomeracja - wzór  

Lubelska  Radom  

Krakowska  Górnośląska  

Rybnicko-Jastrzębska  Górnośląska 

Poznańska  Łódzka 

 

Miasto  Miasto - wzór  

Legnica  Płock  

Wałbrzych  Kielce  

Zielona Góra  Gorzów Wlkp.  

Tarnów  Kielce  

Opole  Toruń  

Rzeszów  Radom  

Bielsko-Biała  Aglomeracja górnośląska  

Olsztyn  Białystok  

Elbląg  Włocławek  

Kalisz  Częstochowa  

 

Scenariusz SC-1 (wartości maksymalne dla miasta/aglomeracji) 

ROK 2020 
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Tabela 58. Wyniki obliczeń wskaźników zanieczyszczeń pyłowych w aglomeracjach i dużych miastach; SC-1 2020 
- uzupełnienie 

 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 – rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 – rok 
[µg/m

3
] 

Aglomeracja lubelska  75,2 40,1 20,8 

Aglomeracja krakowska  128,2 66,6 35,8 

Aglomeracja rybnicko-
jastrzębska  

128,2 66,6 35,8 

Aglomeracja poznańska  64,4 37,2 21,5 

Legnica  36,5 21,5 13,6 

Wałbrzych  77,3 44,4 20,8 

Zielona Góra  32,9 20,8 10,7 

Tarnów  77,3 44,4 20,8 

Opole  101,0 54,4 22,9 

Rzeszów  75,2 40,1 20,8 

Bielsko-Biała  128,2 66,6 35,8 

Olsztyn  36,5 20,8 12,2 

Elbląg  78,8 45,8 20,0 

Kalisz  54,4 32,2 18,6 

ROK 2030 

Tabela 59. Wyniki obliczeń wskaźników zanieczyszczeń pyłowych w aglomeracjach i dużych miastach; SC-1 2030 
- uzupełnienie 

 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 - rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 - rok 
[µg/m

3
] 

Aglomeracja lubelska  70,1 37,4 19,4 

Aglomeracja krakowska  119,6 62,1 33,4 

Aglomeracja rybnicko-
jastrzębska  

119,6 62,1 33,4 

Aglomeracja poznańska  60,1 34,7 20,0 

Legnica  34,1 20,0 12,7 
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 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 - rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 - rok 
[µg/m

3
] 

Wałbrzych  72,1 41,4 19,4 

Zielona Góra  30,7 19,4 10,0 

Tarnów  72,1 41,4 19,4 

Opole  94,2 50,8 21,4 

Rzeszów  70,1 37,4 19,4 

Bielsko-Biała  119,6 62,1 33,4 

Olsztyn  34,1 19,4 11,4 

Elbląg  73,5 42,8 18,7 

Kalisz  50,8 30,1 17,4 

 

Scenariusz SC-2 (wartości maksymalne dla miasta/aglomeracji) 

ROK 2020 

Tabela 60. Wyniki obliczeń wskaźników zanieczyszczeń pyłowych w aglomeracjach i dużych miastach; SC-2 2020 
- uzupełnienie 

 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 - rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 - rok 
[µg/m

3
] 

Aglomeracja lubelska  75,0 40,0 20,7 

Aglomeracja krakowska  127,8 66,4 35,7 

Aglomeracja rybnicko-
jastrzębska  

127,8 66,4 35,7 

Aglomeracja poznańska  64,3 37,1 21,4 

Legnica  36,4 21,4 13,6 

Wałbrzych  77,1 44,3 20,7 

Zielona Góra  32,8 20,7 10,7 

Tarnów  77,1 44,3 20,7 

Opole  100,7 54,3 22,8 

Rzeszów  75,0 40,0 20,7 
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 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 - rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 - rok 
[µg/m

3
] 

Bielsko-Biała  127,8 66,4 35,7 

Olsztyn  36,4 20,7 12,1 

Elbląg  78,5 45,7 20,0 

Kalisz  54,3 32,1 18,6 

ROK 2030 

Tabela 61. Wyniki obliczeń wskaźników zanieczyszczeń pyłowych w aglomeracjach i dużych miastach; SC-2 2030 
- uzupełnienie 

 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 - rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 - rok 
[µg/m

3
] 

Aglomeracja lubelska  69,9 37,3 19,3 

Aglomeracja krakowska  119,2 61,9 33,3 

Aglomeracja rybnicko-
jastrzębska  

119,2 61,9 33,3 

Aglomeracja poznańska  59,9 34,6 20,0 

Legnica  34,0 20,0 12,7 

Wałbrzych  71,9 41,3 19,3 

Zielona Góra  30,6 19,3 10,0 

Tarnów  71,9 41,3 19,3 

Opole  93,9 50,6 21,3 

Rzeszów  69,9 37,3 19,3 

Bielsko-Biała  119,2 61,9 33,3 

Olsztyn  34,0 19,3 11,3 

Elbląg  73,3 42,6 18,6 

Kalisz  50,6 30,0 17,3 

Scenariusz SC-3/SC-4 (wartości maksymalne dla miasta/aglomeracji) 

ROK 2020 
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Tabela 62. Wyniki obliczeń wskaźników zanieczyszczeń pyłowych w aglomeracjach i dużych miastach; SC-3/SC-4 
2020 - uzupełnienie 

 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 - rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 - rok 
[µg/m

3
] 

Aglomeracja lubelska  71,5 38,1 19,7 

Aglomeracja krakowska  121,9 63,3 34,1 

Aglomeracja rybnicko-
jastrzębska  

121,9 63,3 34,1 

Aglomeracja poznańska  61,3 35,4 20,4 

Legnica  34,7 20,4 12,9 

Wałbrzych  73,5 42,2 19,7 

Zielona Góra  31,3 19,7 10,2 

Tarnów  73,5 42,2 19,7 

Opole  96,0 51,8 21,8 

Rzeszów  71,5 38,1 19,7 

Bielsko-Biała  121,9 63,3 34,1 

Olsztyn  34,7 19,7 11,6 

Elbląg  74,9 43,6 19,1 

Kalisz  51,8 30,6 17,7 

ROK 2030 

Tabela 63. Wyniki obliczeń wskaźników zanieczyszczeń pyłowych w aglomeracjach i dużych miastach; SC-3/SC-4 
2030 - uzupełnienie 

 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 - rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 - rok 
[µg/m

3
] 

Aglomeracja lubelska  66,4 35,4 18,3 

Aglomeracja krakowska  113,1 58,8 31,6 

Aglomeracja rybnicko-
jastrzębska  

113,1 58,8 31,6 

Aglomeracja poznańska  56,9 32,9 19,0 
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 PM10 – 24h 
[µg/m

3
] 

PM10 - rok 
[µg/m

3
] 

PM2,5 - rok 
[µg/m

3
] 

Legnica  32,2 19,0 12,0 

Wałbrzych  68,3 39,2 18,3 

Zielona Góra  29,1 18,3 9,5 

Tarnów  68,3 39,2 18,3 

Opole  89,1 48,0 20,2 

Rzeszów  66,4 35,4 18,3 

Bielsko-Biała  113,1 58,8 31,6 

Olsztyn  32,2 18,3 10,7 

Elbląg  69,5 40,4 17,7 

Kalisz  48,0 28,4 16,4 
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PM2,5   SC-1   2020       2030 

 

PM2,5   SC-2   2020       2030 

 

PM2,5   SC-3/SC-4 2020       2030 

 

Rysunek 37. Graficzna prezentacja prognoz stężeń maksymalnych PM10 i PM2,5 w aglomeracjach i miastach 
(wartości maksymalne) dla wybranych  wskaźników 
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Uzyskane wyniki wskazują na możliwość utrzymywania się obszarów bardzo wysokich stężeń 

zanieczyszczeń pyłowych („hot spots”) w przypadku, gdy redukcje emisji i stężeń będą równomiernie 

rozłożone terytorialnie (takie założenie przyjęto w obliczeniach). Wynika stąd konieczność 

optymalizacji prowadzonych działań redukcyjnych i ich koncentracja na obszarach, gdzie występują 

największe przekroczenia. Optymalizacja powinna być prowadzona na dwóch poziomach – krajowym 

i miejskim. 

Przykładem podejścia do optymalizacji na poziom krajowym może być analiza wartości wskaźnika 

średniego narażenia PM2,5 uzyskanego dla roku 2010 poprzez pomiar średniego rocznego stężenia 

pyłu PM2,5 w miastach i aglomeracjach. 

Tabela 64. Średnie roczne stężenia pyłu PM2,5 dla poszczególnych miast i aglomeracji dla roku 2010  

(źródło: GIOŚ) 

Miasto lub aglomeracja Średnie roczne stężenie pyłu PM2,5 [g/m3]  

Aglomeracja Białostocka 23,7 

Aglomeracja Bydgoska 19,9 

Aglomeracja Górnośląska 42,5 

Aglomeracja Krakowska 35,6 

Aglomeracja Lubelska 25,1 

Aglomeracja Łódzka 22,9 

Aglomeracja Poznańska  24,7 

Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska 44,3 

Aglomeracja Szczecińska 17,1 

Aglomeracja Trójmiejska 20,0 

Aglomeracja Warszawska 29,4 

Aglomeracja Wrocławska 31,9 

miasto Bielsko-Biała 42,3 

miasto Częstochowa 40,9 

miasto Elbląg 22,7 

miasto Gorzów Wlkp. 18,8 

miasto Kalisz  29,0 

miasto Kielce 31,2 

miasto Koszalin 15,3 

miasto Legnica 30,8 

miasto Olsztyn 18,4 
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Miasto lub aglomeracja Średnie roczne stężenie pyłu PM2,5 [g/m3]  

miasto Opole 26,7 

miasto Płock 27,9 

miasto Radom 25,8 

miasto Rzeszów 27,9 

miasto Tarnów 32,3 

miasto Toruń 22,9 

miasto Wałbrzych 27,9 

miasto Włocławek 21,5 

miasto Zielona Góra 25,5 

Przyjmując jako cel uzyskanie wartości 20 µg/m3 (cel CAFE’2020) można obliczyć wymagane redukcje 

dla miast, które w roku 2010 nie spełniały tego standardu. Dla pozostałych miast spełniających cel 

CAFE’2020 można założyć brak działań redukcyjnych. 

Tabela 65. Przykład optymalizacji redukcji stężeń pyłu PM2,5 na poziomie krajowym 

Miasto lub aglomeracja 

 

Wymagane stężenie PM2,5 2020 [g/m3] Redukcja [%] 

Aglomeracja Białostocka 20,0 15,6 

Aglomeracja Bydgoska 19,9 0,0 

Aglomeracja Górnośląska 20,0 52,9 

Aglomeracja Krakowska 20,0 43,8 

Aglomeracja Lubelska 20,0 20,3 

Aglomeracja Łódzka 20,0 12,7 

Aglomeracja Poznańska  20,0 19,0 

Aglomeracja Rybnicko-
Jastrzębska 20,0 54,9 

Aglomeracja Szczecińska 17,1 0,0 

Aglomeracja Trójmiejska 20,0 0,0 

Aglomeracja Warszawska 20,0 32,0 

Aglomeracja Wrocławska 20,0 37,3 

miasto Bielsko-Biała 20,0 52,7 

miasto Częstochowa 20,0 51,1 

miasto Elbląg 20,0 11,9 

miasto Gorzów Wlkp. 18,8 0,0 

miasto Kalisz  20,0 31,0 

miasto Kielce 20,0 35,9 

miasto Koszalin 15,3 0,0 

miasto Legnica 20,0 35,1 

miasto Olsztyn 18,4 0,0 
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Miasto lub aglomeracja 

 

Wymagane stężenie PM2,5 2020 [g/m3] Redukcja [%] 

miasto Opole 20,0 25,1 

miasto Płock 20,0 28,3 

miasto Radom 20,0 22,5 

miasto Rzeszów 20,0 28,3 

miasto Tarnów 20,0 38,1 

miasto Toruń 20,0 12,7 

miasto Wałbrzych 20,0 28,3 

miasto Włocławek 20,0 7,0 

miasto Zielona Góra 20,0 21,6 

Średnia redukcja przy tak zróżnicowanym podejściu do poprawy jakości powietrza wynosi w 

analizowanym przypadku 23,9%. Warto zauważyć, że jest to wartość bliska wartości zakładanych w 

skali kraju dla scenariuszy SC-1 i SC-2. 

Na poziomie miast i aglomeracji optymalizacja działań redukcyjnych powinna być realizowana w 

ramach POP, m.in. poprzez możliwie dokładną inwentaryzację emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz 

szczegółową analizę wyników obliczeń jakości powietrza dla poszczególnych rodzajów źródeł emisji. 

8.4 Podsumowanie 

Prognozy efektu ekologicznego projektowanych scenariuszy redukcji emisji pyłu w dużych miastach i 

aglomeracjach przeprowadzono analizując możliwe zmiany w latach 2015-2030 maksymalnych 

wartości w tych strefach dla trzech wskaźników zanieczyszczenia powietrza: stężeń 24h pyłu PM10, 

stężeń średnich rocznych pyłu PM10 oraz stężeń średnich rocznych pyłu PM2,5. W tym celu 

zastosowano metodę aproksymacyjną, wychodząc od wartości wymienionych wskaźników w roku 

2010 i obliczając redukcję stężeń w latach 2020 i 2030 korzystając z zależności wynikających z modelu 

GAINS. Dla roku 2015 przyjęto wartości znane z poprzednich opracowań zakładając, że realizacja 

zaprojektowanych w scenariuszach działań nie rozpocznie się natychmiast. 

W proponowanym podejściu zastosowano jednolite wskaźniki procentowe redukcji stężeń dla 

wszystkich stref. Przy takim podejściu należy spodziewać się utrzymania przekroczeń wartości 

normatywnych w najbardziej zanieczyszczonych obszarach miejskich takich jak aglomeracje 

krakowska i górnośląska i rybnicko-jastrzębska (szczególnie dotyczy to wskaźnika PM10_24h). Analiza 

ta wskazuje na potrzebę optymalizacji i koncentracji prowadzonych działań redukcyjnych tak, aby 

umożliwić spełnienie norm we wszystkich strefach, a szczególnie w aglomeracjach o dużej gęstości 

zaludnienia. Należy zwrócić uwagę, że z ekonomicznego punktu widzenia realizacja scenariuszy z 

zastosowaniem optymalizacji nie powinna powodować znaczącego wzrostu kosztów. 
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9 Wnioski i rekomendacje 

9.1 Wnioski: 
1. Analiza aspektów prawnych wykazała, że jednym z głównych problemów jest słabe umocowanie 

prawne i idące za tym słabe wsparcie finansowe działań z zakresu poprawy jakości powietrza w 

samorządzie lokalnym, na którym w dużej mierze spoczywają obowiązki realizacji działań 

naprawczych zaplanowanych w POP. Analiza rozwiązań systemowych w rozdziale 3 również 

wskazuje na luki na poziomie centralnym i lokalnym w zakresie zarządzania jakością powietrza. 

Na poziomie centralnym należy wzmocnić priorytet poprawy jakości powietrza poprzez przyjęcie 

celu na szczeblu rządowym. Na poziomie lokalnym brakuje wyraźnie określonej 

odpowiedzialności za zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza mieszkańcom, wraz z 

zapewnieniem finansowania oraz narzędzi prawnych do realizacji tego obowiązku.  

2. Na poziomie województwa system opracowywania POP oraz system monitoringu środowiska 

działa w miarę sprawnie. Poprawy wymaga kilka elementów m.in.: zapewnienie odpowiedniego 

czasu na opracowanie POP i przeprowadzenia konsultacji, udoskonalenie procesu konsultacji 

społecznych, skrócenie dokumentu. Proponuje się też zamiast aktualizacji POP co 3 lata, 

dokonywać uzupełnienia POP na podstawie weryfikacji stopnia realizacji działań naprawczych.   

3. Jedną z ważnych barier w zarządzaniu jakością powietrza jest brak informacji lub brak wymiany 

informacji pomiędzy różnymi jednostkami (w tym baz danych emisyjnych, baz danych dot. 

pozwoleń).  

4. W zakresie zarządzania emisjami wskazuje się na potrzebę wzmocnienia wojewódzkich 

inspektoratów ochrony środowiska wynikającą z zacieśnienia kontroli zwłaszcza w przypadku 

małych zakładów.  

5. Za najważniejsze narzędzia służące do poprawy jakości powietrza można uznać: programy 

ograniczania niskiej emisji, plany zagospodarowania przestrzennego, uchwały w sprawie 

określenia rodzajów lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania, kontrolę spalania odpadów 

w piecach domowych, kontrolę budowy, działania w zakresie transportu.  

6. Spośród barier prawnych należy wymienić: brak możliwości prawnej kontroli jakości paliw 

stałych, bariery w zakresie tworzenia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej oraz problemy 

przy egzekucji wymagań (zwłaszcza w zakresie ograniczeń stosowania paliw) wynikających z 

planów zagospodarowania przestrzennego, uchwał i przy kontroli spalania odpadów wynikające 

z niepełnych przepisów wykonawczych i wysokich kosztów egzekucji.  

7. Najważniejszą barierą w zakresie ograniczania niskiej emisji poprzez stosowanie paliw i metod 

niskoemisyjnych jest koszt eksploatacyjny ogrzewania. Dodatkową barierą jest skierowanie 

strumienia węgla o złej jakości do odbiorców indywidualnych, podczas gdy duże instalacje w 

procesie spalania na cele energetyczne preferują kupno droższego, o lepszej jakości i tym samym 

generującego mniejsze koszty oczyszczania spalin węgla.  

8. Wymieniono 3 warianty umożliwiające minimalizację ww. barier:  

a. „wariant krakowski” - rozwiązaniem jest uchwalenie ograniczenia stosowania paliw 

stałych, przy jednoczesnym dofinansowaniu kosztów inwestycyjnych i 

eksploatacyjnych wynikających z wymiany systemu ogrzewania.  

b. „wariant śląski” koncentruje się na zmniejszeniu emisji ze spalania węgla poprzez 

zastosowanie norm emisyjnych dla małych kotłów, systemu egzekucji przepisu oraz 

zakazu sprzedaży węgla złej jakości odbiorcom indywidualnym. Dodatkowo 
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proponuje się stosowanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych 

wspomagających takich jak: certyfikacja węgla i kotłów, scentralizowana zdalna 

kontrola eksploatacji kotła, przeróbka miałów i mułów w paliwo o lepszej jakości.  

c. „wariant krajowy” - jest rozwiązaniem długoterminowym w skali kraju polega na 

prowadzeniu odpowiedniej polityki cenowej paliw poprzez uwzględnienie w cenach 

paliw kosztów zewnętrznych z uwzględnieniem ochrony najuboższej grupy ludności 

9. Zaplanowane w programach ochrony powietrza koszty działań naprawczych w zakresie niskiej 

emisji sięgają ok. 10 mld złotych, w zakresie transportu wyłączając budowę dróg/obwodnic – ok. 

8,7 mld zł, razem z budową i modernizacją dróg - ponad 101 mld złotych, dla emisji 

przemysłowej (punktowej) rzędu 1 mld złotych. W sumie w skali kraju wg POP na cele poprawy 

jakości powietrza i osiągnięcia wymaganych standardów należy wydać ok. 116 mld zł (23 mld zł 

wyłączając koszty budowy i modernizacji dróg). 

10. Analiza jakości powietrza w okresie od 2005 do 2012 roku nie wykazała znaczących 

zmian/trendów w wielkościach stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz B(a)P.  

11. Na podstawie sprawozdań z realizacji POP oszacowano, że w wyniku prowadzonych działań 

nastąpiła redukcja emisji pyłu PM10 w wysokości zaledwie 5,4% wymaganej redukcji z POP ze 

źródeł powierzchniowych i 10,9% wymaganej z POP ze źródeł liniowych. Prowadzone na skalę 

kraju działania są niewystarczające do poprawy jakości powietrza i może to tłumaczyć brak 

trendów w kierunku zmniejszania mierzonych na stacjach monitoringu stężeń pyłu 

zawieszonego PM10, PM2,5 oraz B(a)P. 

12. Zidentyfikowano najważniejsze elementy systemu, które w istotny sposób wpływają na 

realizację działań i ich efektywność: 

 Wysoki priorytet poprawy jakości powietrza na szczeblu rządowym 

 Zaangażowanie społeczne w dobro, jakim jest jakość powietrza 

 Fundusze, organizacja i zarządzanie środkami na rzecz poprawy jakości powietrza na 

szczeblu lokalnym 

 Optymalizacja działań  

13. Zaproponowano pięć celów w czterech perspektywach dla wprowadzenia poprawy jakości 

powietrza: 

 Cel 1: Uzyskanie oszczędności określonej w liczbie zwolnień oraz pobytów w szpitalu w latach 

2020-2030. Ustalenie celu wymagać będzie szeregu działań, w tym za najważniejsze uznać 

można: opracowanie na szczeblu centralnym dokumentu strategicznego (np. KPOP), w 

którym cel zostanie sformułowany i przyjęty lub zaakceptowany przez Radę Ministrów. 

Powiązanie polityki jakości powietrza z polityką klimatyczną może wspomóc w podniesieniu 

rangi problemu jakości powietrza. Drugą zasadniczą proponowaną zmianą jest wzmocnienie 

zarządzania jakością powietrza na szczeblu lokalnym. Samorząd lokalny powinien mieć jasno 

sprecyzowaną odpowiedzialność za utrzymanie dobrej jakości powietrza dla mieszkańców 

wraz z określonym budżetem umożliwiającym realizację celu. Konsekwentnie samorząd 

lokalny powinien być odpowiedzialny za opracowanie planu o charakterze wdrożeniowym 

POP. Ważnym elementem planu powinna być optymalizacja działań. Zaproponowano szereg 

narzędzi umożliwiających realizację celu w tym instrumenty lokalnej polityki podatkowej  

 Cel 2: Uzyskanie zaangażowania społeczeństwa w proces poprawy jakości powietrza: 

ZOBACZYĆ POWIETRZE - dotyczy przede wszystkim uzyskania wsparcia i zaangażowania 

społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza (perspektywa społeczeństwa). 



Ocena skuteczności realizacji celów Strategii Tematycznej UE dotyczącej zanieczyszczenia powietrza oraz wynikającej z niej 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (CAFE) ze szczególnym uwzględnieniem standardów jakości powietrza w zakresie pyłu drobnego PM2,5.  

186 

 

 

Wśród najważniejszych instrumentów wymienia się: programy edukacyjne z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych oraz technik modelowych, naukę obywatelską jako doskonałe 

narzędzie do budowania świadomości i zaangażowania uczestników oraz informacje o 

wpływie na zdrowie - powiązanie jakości powietrza z profilaktyką zdrowotną. Najbardziej 

intensywne działania powinny być przeprowadzane na szczeblu lokalnym, a w drugiej 

kolejności na szczeblu centralnym. 

 Cel 3: Uzyskanie spójnej na wszystkich poziomach systemu organizacyjnego 

odpowiedzialności podmiotowej  za  jakość powietrza. Cel ten jest związany są z perspektywą 

procesów wewnętrznych i jego rolą jest wspieranie realizacji pozostałych celów poprzez 

tworzenie ram organizacyjnych i prawnych.  

  Cel 4: Zlikwidowanie barier prawnych. Za najbardziej pilne można uznać zmiany związane z 

umożliwieniem obniżenia cen paliw/nośników energii niskoemisyjnych oraz możliwości 

nałożenia standardów emisyjnych na małe źródła ogrzewania indywidualnego oraz kontroli i 

egzekucji tego obowiązku. 

 Cel 5: Wdrożenie nowoczesnych technik i technologii głównie w zakresie ograniczania niskiej 

emisji. Do najważniejszych kierunków badan i rozwoju wspierających osiągnięcie celu 

głównego należą: 

a. Optymalizacja działań w zakresie kosztów, efektu (redukcji stężenia) z 

uwzględnieniem barier socjo-ekonomicznych; 

b. Metodyka obliczania kosztów i korzyści w skali kraju wynikających z jakości 

powietrza; 

c. Nauka obywatelska – projekty mające na celu osiągnięcie zaangażowania 

społeczeństwa w działania w zakresie poprawy jakości powietrza; 

d. Badania dotyczące spójności między polityką klimatyczną a jakością powietrza;  

e. Badania w zakresie uspójnienia monitoringu jakości powietrza i oceny stanu zdrowia 

mieszkańców; 

f. Zastosowanie nowoczesnych metod pomiarowych (tanie czujniki); 

g. Metody umożliwiające mieszkańcom śledzenie zmian jakości powietrza i wpływu na 

zdrowie w czasie prawie rzeczywistym. 

14. Największy potencjał do redukcji emisji i oddziaływania na jakość powietrza mają działania w 

zakresie sektora komunalnego oraz transportu.  

15. Spośród działań w zakresie ograniczania niskiej emisji najlepszą efektywnością wyrażoną za 

pomocą wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego redukcji emisji pyłu PM2,5 

charakteryzują się kotły gazowe, kotły na pelety zasilane automatycznie oraz podłączenie do 

sieci ciepłowniczej. Kolektory słoneczne oraz kotły węglowe zasilane ręcznie mają najwyższe 

koszty w stosunku do tony redukcji pyłu PM2,5. Średni dynamiczny koszt jednostkowy redukcji 

pyłu PM2,5 dla wymiany ogrzewania indywidualnego wynosi 327 tys. zł/Mg PM2,5 a dla działań 

w zakresie transportu (z wyłączeniem budowy i modernizacji dróg): od 100 tys. zł/Mg PM2,5 do 

318 tys. zł/Mg PM2,5.  

16. Scenariusz SC-4 obejmujący nowe wymagania dyrektywy pułapowej określonej kolejno dla lat 

2020, 2025, 2030 i 2050 oraz jednoczesne zaostrzenie norm jakości powietrza dla pyłu PM2,5 

skutkuje najwyższymi kosztami wdrożenia tych wymagań, w wysokości: 7,9 mld zł. Scenariusz 

SC-2 związany z wdrożeniem wymagań tylko dyrektywy pułapowej określonej dla kolejnych 

okresów jest niewiele tańszy i koszt jego wdrożenia wynosi ok. 7,8 mld zł. Koszt spełniania 
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wymagań dyrektywy pułapowej określonej tylko dla roku 2020 (scenariusz SC-1) jest najniższy i 

wynosi ok. 4,5 mld zł. Dla scenariusza SC-3 dotyczącego nowych wymogów z zakresie 

ostrzejszych standardów dla pyłu PM2,5, koszt wdrożenia oszacowano na ok. 6,2 mld zł. 

17. Korzyści wynikające z unikniętych kosztów opieki zdrowotnej oraz unikniętych kosztów 

utraconych dni pracy kształtują się podobnie i największe są dla scenariusza SC-4 i SC-2 (od 1 mld 

zł/rok do 1,4 mld zł/rok), najmniejsze dla scenariusza SC-1 (0,97-1,28 mld zł/rok), dla scenariusza 

SC-3 wynoszą: 1-1,35 mld zł/rok. 

18. Porównanie kosztów i korzyści przy użyciu wskaźnika korzyści/koszty BCR pokazuje, że wszystkie 

scenariusze są opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Najlepiej wypada scenariusz SC-1, 

gdzie wskaźnik wynosi 3,19, najmniej opłacalny wydaje się scenariusz SC-4 i SC-2 – z wartościami 

wskaźnika dla obu wynoszącym 2,04. Dla scenariusza SC-3 wskaźnik oszacowano na poziomie 

2,45.  

19. Generalnie korzyści znacznie przewyższają koszty. Największe korzyści będzie odczuwać sektor 

gospodarki związane ze zmniejszeniem liczby zwolnień z tytuły chorób (od 6 do 7 mld zł do roku 

2020). Społeczeństwo będzie ponosić wysokie koszty związane z wymianą systemów grzewczych 

(od 2 do 4 mld zł), należy jednak pamiętać, że po stronie korzyści pojawiają się takie wartości jak 

zwiększona długość życia i zdrowie.  

20. W przypadku naruszenia dyrektywy CAFE do roku 2030 przykładowe wyliczone dla Polski 

wartości kar (w 2 wariantach) szacuje się na: 

 okresowa kara pieniężna: ok. 910 - 975 mln EUR (ok. 3,8-4 mld zł) do uiszczenia przez 15 lat 

trwania uchybienia, 

 ryczałt: od 28 mln EUR (119 – 417 mln zł) do zapłaty na dzień wydania wyroku. 

W przypadku niedotrzymania pułapów emisji, które będą ustalone w nowej dyrektywie NEC, 

możliwe jest nałożenie na Polskę osobnej kary pieniężnej na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE. 

21. Zakładając jednolite redukcje emisji w miastach (bez optymalizacji i zróżnicowania) należy 

spodziewać się utrzymania przekroczeń wartości normatywnych w najbardziej 

zanieczyszczonych obszarach miejskich takich jak aglomeracje krakowska i górnośląska i 

rybnicko-jastrzębska (głównie wskaźnika PM10_24h) dla wszystkich scenariuszy. Istnieje 

potrzeba optymalizacji i koncentracji prowadzonych działań redukcyjnych tak, aby umożliwić 

spełnienie norm we wszystkich strefach, a szczególnie w aglomeracjach o dużej gęstości 

zaludnienia. Należy zwrócić uwagę, że z ekonomicznego punktu widzenia realizacja scenariuszy z 

zastosowaniem optymalizacji nie powinna powodować znaczącego wzrostu kosztów. 

9.2 Rekomendacje  
1. W pierwszej kolejności rekomenduje się realizację działań w zakresie wzmocnienia priorytetu 

poprawy jakości powietrza na szczeblu rządowym i lokalnym poprzez określenie celów, zakresu 

odpowiedzialności oraz zapewnienie odpowiednich funduszy oraz realizację działań mających na 

celu zaangażowanie społeczeństwa w temat poprawy jakości powietrza. Elementem 

wspierającym osiągnięcie lepszej efektywności w osiąganiu redukcji stężeń zanieczyszczeń jest 

optymalizacja poszczególnych zadań na szczeblu lokalnym. W rozdziale 5 wskazano zestaw 

najważniejszych działań mających na celu zwiększenie efektywności realizacji zadań na rzecz 

poprawy jakości powietrza.  
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2. Na podstawie wykonanych analiz i obliczeń, bilans kosztów i korzyści wynikających z wdrożenia 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza dla wszystkich scenariuszy jest dodatni (wskaźnik 

korzyści do kosztów BCR wynosi od 2 do 3). Bilans ten zwiększy się jeszcze uwzględniając 

dodatkowo uniknięty koszt potencjalnej kary za niedotrzymanie wymogów dyrektywy CAFE (ok. 

4 mld zł). W związku z tym realizacja każdego scenariusza może być rekomendowana. 

3. Najbardziej opłacalny z punktu widzenia ekonomicznego jest scenariusz SC-1. Oprócz 

dotrzymania nowych wymogów dyrektywy NEC dla roku 2020, planowane w scenariuszu 

działania dla sektora komunalnego i transportowego przyczyniają się jednocześnie do dalszej 

poprawy jakości powietrza  

4. Wcześniejsza realizacja działań skutkuje szybciej osiąganymi korzyściami i sumarycznie w danym 

okresie czasu wartość korzyści będzie większa. Stąd rekomenduje się realizację działań 

niezależnie od scenariusza w okresie do roku 2020.  

5. W celu zoptymalizowania redukcji stężeń zwłaszcza na obszarach o wysokich stężeniach i dużej 

liczbie ludności narażonej na ponadnormatywne poziomy zanieczyszczeń, proponuje się 

stosować optymalizacje działań zarówno na etapie formułowania mechanizmów finansowania 

jak i na etapie realizacji. 
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1 
 

Abstract 
 The aim of this report is to examine how Poland implements the objectives of EU Thematic Strategy 

on air pollution. The most important element of this analysis is 2008/50/EC Directive, including the 

implementation of air quality standards for PM 2.5 dust particles. The report also analyses the 

proposals for new EU Thematic Strategy up to 2050. The analysis specifies the estimated costs and 

benefits resulting from particular law amendment proposals on air quality standards, as well as those 

related to the application of new, stricter national emission limits.  

step 1 see the air

step 2 understand

step 3 act

 
 

1.What is the legal status of air protection in Poland? 

From the analysis of the current situation, it can be concluded that the EU regulations (CAFE 

Directive) have been fully implemented into the Polish law. However, there are several shortcomings, 

and one of the main problems has proven to be the insufficient legal authorization of obligations to 

be performed by local governments in order to improve the air quality and to support those 

improvements with relevant funding. 

The Air Protection Program (POP) is prepared by the province management and is announced by way 

of a resolution of the provincial council. On the other hand, counties and districts are mainly 

responsible for the implementation of this program. Taking into consideration the independence of 

local governments and limitations with regards to establishing the local law, POP may only indicate 

the right course of action to the local administration. However, this is not a document that describes 

the way the local governments should implement its assumptions. Therefore, at the province level, 

the system of preparing POP, as well as the environmental monitoring system operate quite well. The 

only change that needs to be made is to ensure the appropriate time for preparing POP and for 

conducting consultations. Moreover, it is worth working on better methods of program consultation 

(e.g. preparing the summary of programs that could be easily understood by the inhabitants, 

showing the cause and effect of air pollution, using the social media). The document itself also needs 

to be shortened. Updating POP (if the air quality limits are still exceeded), which is required every 3 

years, should be done at least every 5 years due to long implementation time and long waiting time 

for obtaining the results.  

The most important legal tools available at the moment to improve the air quality are as follows: 

programs to reduce low emissions, spatial management plans, the resolution specifying the types 

and quality of fuels that are approved for use, as well as the manner of execution and control of this 

obligation, the control of waste incineration in domestic furnaces, the control of fuel warehouses and 
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construction sites, limits on car transport (exhaust fumes emissions). These provisions, though 

necessary in the areas in which emission limits are exceeded, are not completely effective because 

they do not solve the existing problem of individual house heating systems and need better control 

options. In practice, it is only possible to enforce this provision when a new building is commissioned 

(in the case of buildings owned by individuals checks are not always conducted), but the method of 

heating may change afterwards. A different kind of problem is that the area of towns and districts 

which are covered by the spatial development plans is not sufficient. The process of enacting this 

plan is long-lasting and costly (due to the fact that the extensive public consultations should take 

place). That is also the reason why it takes so long to enforce the restrictions to use the fuels listed in 

POP. 

In emission management, it is crucial to reinforce the provincial inspectorates for environmental 

protection, so that they could control the small plants in a more intensive way. Gaps have been 

identified in the compensatory proceedings while issuing the permits (by comparison, air quality 

monitoring system with air quality assessment operates efficiently). 

The air quality management is made difficult and the reasons for this are, among others: the lack of 

information or no information exchange (including emission databases and permits databases) 

between different entities involved in air protection. The workgroup for power industry and air 

protection has made a number of law amendment proposals which enhance or ensure the execution 

of activities aiming to improve air quality. 

ELEMENTS OF AIR QUALITY MANAGEMENT
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2.What prevents the implementation of CAFE Directive (and, in particular, the air quality standards 

for PM 2.5 dust particles)?  

POP analysis indicates that the most important barrier in using low-emission fuels and methods is 

their price. The comparison of unit prices shows that coal and wood, i.e. solid fuels, are least 

expensive. Additionally, the use of solid fuel boilers enables waste combustion, which further 

reduces operational costs and may discourage people from connecting to the heat distribution 

network. Another barrier is that the poor-quality coal (i.e. coal silt, small coal) is sold cheaply to the 
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individual recipients, whereas the individuals with large heating systems prefer purchasing more 

expensive coal of better quality and, at the same time, such that reduces the costs of flue gas 

treatment.  

There are several ways to minimize the aforementioned barriers. The solution proposed in the so-

called "Cracow option" is to enact the restriction on the use of solid fuels and finance the costs 

(investment and operational) of replacing the heating system. In the "Silesian option", the main focus 

is on reducing the emission from burning coal by applying the emission standards for small boilers, 

enforcing the provision, as well as by prohibiting the sale of poor quality coal to the individual 

recipients. Moreover, this option includes coal and boilers certification or coal silt and small coal 

transformation into a better quality fuel (the relevant methods are already prepared).  

On the other hand, the analysis of system solutions indicates that there are some gaps at the central 

and local level. Centrally, the priority to improve air quality should be strengthened at the 

governmental level and the appropriate fuel price policy should be introduced, taking into account 

the external costs. At the local level, the government lacks clearly defined responsibility to ensure 

the appropriate air quality and sutiable funding opportunities to the inhabitants. Among the 

solutions is the obligation to prepare the POP implementation plan as an additional document or as 

an element of the environmental protection program. This will convince the inhabitants of towns and 

districts to use heating methods which generate lower emissions. However, to make this happen, the 

aforementioned state involvement is necessary to facilitate people's choices so that they are in line 

with the objective of air quality improvement.  
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3. What are the results of the remedial actions which have already been made in the Air Protection 

Programs?   

The aim of air quality improvement, which is stated in POP, is the reduction of a given substance. In 

the case of PM10 dust particles the amount to be reduced is ca. 11 percent of the so-called base 

emission; in the case of PM 2.5 dust particles, it is ca. 12.7 percent of the base emission, and in the 

case of benzo(a)pyrene, it is ca. 22.3 percent. The pre-planned costs of remedial actions concerning 

low emission, amount to approx. 10 billion PLN; the transport costs (including construction of roads 

and bypasses) is more than 101 billion PLN, and the industrial emission point source emission costs 



 

4 
 

are  about a billion PLN. Silesian and Lesser Poland provinces, which have the highest pollution levels, 

have the greatest share in the costs.  

The report analysis on POP implementation has shown that, as a result of conducted activities, a 

reduction in the emission of PM10 dust particles has occurred on the national and provincial scale, 

amounting to 5.8% of the base emission required by POP; it has not shown any significant changes in 

the concentration amount of PM 2.5 suspended dust particles and B(a)P. Thus, the following 

conclusions can be made: 

  The actions taken on a national scale are insufficient to improve the air quality,  

  Cities or districts that are limiting the emission do not obtain the data that could help them 

evaluate the ecological effect, 

  The lack of specified effect results in the lack of reference to POP provisions (the assessment 

of what has already been done and the assessment of what is to be done), 

 Without the uniform reporting nationwide (report template, parameters for evaluating action 

effectiveness), it is difficult to evaluate the effectiveness of nationwide actions. The Air Protection 

Programs, which have been prepared at the national level, will have the estimated cost of 10 billion 

PLN, which is necessary to fulfil the goal of good air quality. The linear emission reduction costs are 

estimated at 101 billion PLN, and these costs mainly include the actions that are implemented under 

transport development plan, which is financed by other sources, which shows that the emission 

reduction is the additional effect.  The costs for decreasing linear emissions are estimated to 8.7 

billion PLN without taking in consideration the costs connected to building and modernizing. The 

greatest environmental effects are achieved when actions are taken to reduce the surface emission – 

the unit cost amounts to 0.47 million PLN/Mg of PM10 dust particles; to reduce the linear emission 

the ratio will be: 19,7 million PLN /Mg of PM10 dust particles. 

 

 

 

 
 

4.What can be done to improve the air quality? 

There can be outlined 4 elements, which support improving the air quality: 

1. Improving air quality is a high priority on governmental level 

2. Social engagement about the positive aspect of air quality 

3. Funding, organization and management of sources for improving air quality on local level 

4. Optimizing actions 
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To realize above mentioned points, setting the goal at the central level is considered to be the most 

important change to be made – this goal will indicate the connection between the air quality and the 

financial benefits. Therefore, this will be advantageous to the society (people's health will get better), 

as well as the state budget or economy. In addition, translating the language of standards and air 

pollutant concentrations into the language of financial benefits will help different parties to 

communicate.  

Please see five indirect aims listed below: 

The first aim is to obtain savings thanks to a smaller number of job dismissals and less frequent stays 

in hospital in the period from 2020 to 2030 (financial perspective). This requires, however, preparing 

the strategic document e.g. the National Air Protection Program, which will be approved by the 

Council of Ministers. The connection between the air quality policy and the climate policy should be 

made, because this will elevate the importance of the air quality problem and will strengthen the air 

quality management at the local level, and the local government will bear the responsibility for good 

air quality and inhabitants' health. 

The second aim is to engage the residents in the air quality improvement (social perspective) . The 

most important tools are the educational programs using the social media, citizenship education to 

create awareness and commitment of the participants, as well as information about air quality and 

health prevention. The most intensive activities should be performed at the local level, and in the 

second place, at the central level. 

The third aim - achieving coherent responsibility for air quality - at all levels of the organizational 

system (internal process perspective). Thus it is recommend to: participate in the activities related to 

climate change e.g. the National Program for Development of Low-emission Economy in the Ministry 

of Economy; establish an entity responsible for air quality management at the local level; strengthen 

the control functions of WIOŚ (Provincial Inspectorate of Environmental Protection) (by establishing 

Environmental Protection Agency). 

The fourth aim is to eliminate legal barriers (mentioned earlier).   

The fifth aim is to implement the modern methods and technology that reduce low emission (the 

research and development perspective). How to achieve this? The key is to introduce a process to 

optimize actions and the methodology of calculating costs and benefits that result from air quality 

nationwide, educate by means of projects that engage the society in air quality improvement, to do 

research that shows the link between the climate policy and air quality, and last but not least to 

make a connection between the monitoring of air quality and health condition assessment of 

inhabitants, the modern measurement methods should also be used (inexpensive detectors), the 

methods allowing the inhabitants to track the changes in air quality (and their impact on health) in 

the real time should be introduced.  
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5. What may be the results of remedial actions necessary to meet new requirements and to 

increase air protection? 

A complex calculation model had to be devised to calculate the costs and benefits for different 

scenarios; this calculation model is made up of several modules, and the analysis has been narrowed 

down to calculate the costs and benefits concerning PM 2.5 suspended dust particles. The 

calculations made to forecast the nationwide emission are based on the development trends and 

obligations resulting from the present law. The results of basic forecasts show the decreasing 

baseline trend in the total emission of PM 2.5 dust particles, however, in a manner which is 

insufficient to achieve the requirements included in the particular scenarios.  

They are as follows: 

SC-1 scenario (CAFE-Göteborg) - obtaining additional reduction in relation to the basic reduction line of low 

emission by 9000 t/year until 2020.To achieve conformity with CAFE 2020 standard 20 µg/m
3 

- additional steps, 

such as SOEK (the zone of reduced transport emissions ) are taken. 

SC - 2 scenario (CAFE-Göteborg_bis) - obtaining additional reduction in relation to the basic reduction line of 

low emission by 16000 t/year until 2020. It is assumed that this action is sufficient to achieve compliance with 

CAFE'2020. – 20 µg/m
3
 standard. 

SC-3 scenario (CAFE_bis-Göteborg)- obtaining additional reduction in relation to the basic reduction line of low 

emission by 12000 t/year until 2020. For realizing the requirements of CAFE standard (2020: 15 µg/m
3
) it is 

necessary to plan very innovative action in cities in the field of reducing transport emissions (SNAP 7) including 

SOEK and building of an effective transport system on city level (electric buses, fast trams) a scenario which is 

difficult to implement or which is ineffective. Reductions in PM2.5 emission required by Göteborg may be 

obtained mainly in S2 (the largest potential for reduction); this does not guarantee that CAFE standard, 

effective since 2020 (20 µg/m
3
), will be obtained, so this cannot guarantee that stricter standard (15 µg/m

3
) will 

be achieved. For this reason, this scenario has been excluded from further analysis of the costs and benefits. 

SC-4 (CAFE_bis-Göteborg_bis ) - obtaining additional reduction in relation to the basic reduction line in S2 by 

16000 t/year until 2020. In order to achieve conformity with CAFE 2020 15 µg/m
3
 standard - the relevant 

additional steps, such as SOEK, are taken. 
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To calculate the costs of achieving dust emission reduction, the cost effectiveness analysis has been 

used; it is also referred to as the method of minimizing the costs. The average cost of reducing a ton 

of PM 2.5 suspended dust particles has been calculated - for the activities that aim to reduce low-

emission it amounts to 327 000 PLN/Mg of PM 2.5 and for the activities within the transport sector it 

amounts to 100-318 000 PLN/Mg of PM 2.5.  

The total cost has been calculated to implement a given scenario until 2020: for SC-1 – 4 482 000 000 

PLN, for SC-2 – 7 844 000  000 PLN, for SC-3 – 6 201 000 000 and for SC-4 – 7 914 000 000 PLN.  

The analysis of benefits is based on the approximation of the reduction in particles concentrations, 

resulting from the implementation of a given scenario. Subsequently, the calculations have been 

made concerning the benefits resulting from cost reduction in health care and decrease in the 

number of lost working days. The following factors have been included in the health care costs: 

chronic bronchitis, hospital stay due to respiratory system diseases, hospital stay due to heart 

diseases. 

The overall benefits associated with the avoidance of health care costs is estimated to range from 

973 million PLN per year for the SC - 1 scenario in 2020, to 1 419 million PLN per year for the SC - 4 

scenario in 2030. 

The table 1 shows the summary of annual health benefits resulting from the fact that the health care 

costs have not been incurred and working days have not been lost thanks to reduction in PM2.5 dust 

particles concentration.  

 

Table 1. Annual benefits resulting from the avoidance of health care costs and the lack of absence at work 

thanks to the reduction in PM 2.5 dust particles concentration  

Forecast year Benefits 
million 

PLN/year  
(SC-1) 

Benefits 
million 

PLN/year  
 (SC-2) 

Benefits 
million 

PLN/year  
 (SC-4) 

2020 973 1 098 1 111 

2025 1 087 1 211 1 224 

2030 1 160 1 284 1 297 

2050 1 281 1 405 1 419 

 

Profitability of a given scenario has been compared by the use of methodology of costs-benefits 

analysis and by means of costs/benefits indicator BCR. The higher BCR indicator, the more profitable 

the program is. Calculation results show that all of the proposed scenarios are justified from the 

economic point of view. In all of them the costs/benefit indicator is clearly higher than one. SC-1 

scenario should be considered as the most profitable one, as BCR indicator is the highest for this 

scenario and it amounts to 3.19. 

The economy will profit most from the decrease in the number of sick leaves - from 6 to 7 billion PLN 

(the total number until 2020). At the budget sector level and local government level, the profit range 

is from 600 to 700 million PLN (savings in health service), and the costs resulting from the 

implementation of activities related to transport amount to ca. 35 million PLN (the total number until 

2020). The society and public funds will pay the greatest costs as a result of implementing actions to 

reduce low-emission. However, it should be noted that the benefits include longer life expectancy 

and health. 

 

 



 

8 
 

6.What will be effects of the failure to implement the remedial actions for air protection? 

The financial effects will be hardly felt.  

The analysis of judicial decisions shows a growing tendency, lasting around three years, towards 

imposing financial sanctions on EU Member States that have not fulfilled obligations resulting from 

the EU law and have not executed sentences stating that a given enforcement lapse has occurred.  

Given the judicial decisions of the Tribunal of Justice, as well as the proceedings of The European 

Commission, it can be concluded that the frequency of ruling sanctions has increased and more 

stricter sanctions have been imposed. This shows that the delay in the enforcement of EU directives 

has its financial consequences.  

Periodic fines vary from 12 000 to 50 000 EUR per each day of delay in UE directive enforcement, but 

there are also higher amounts, e.g. 57 700 000 EUR, which are charged for the half-year delay. On 

the other hand, a lump sum ranges from 1 000 000 to 30 000 000 EUR. The amount of the imposed 

fine always depends on the period in which the enforcement lapse has occurred, therefore, delaying 

tactics are not effective. The European Commission clearly states in its SEC(2005)1658 

Announcement that the sanction amount is the effect of possible financial benefits resulting from the 

enforcement lapse and which a member state derives from the failure to follow the Tribunal 

sentence. What also has an impact on the sentence is the irreversible damage to human health or 

natural environment and the number of people affected by the enforcement lapse, which are the 

significant factors in the context of CAFE Directive. In the case of Poland, the minimum lump sum, 

given the assumption that the breach in the Directive will last a year, is approx. 1 490 000 EUR (365 

days x 4 086 EUR - in accordance with the minimum lump sum rate). The lack of payment may lead to 

more serious political sanctions. 

Poland's problems related to the implementation of CAFE Directive include the delay in preparing 

and introducing Air Protection Programs or little effectiveness in curbing low emission (which is the 

main reason for exceeding the acceptable levels of PM10 suspended dust particles); this will most 

probably lead to the legal proceedings against Poland in the Court of Justice. It should be noted that 

the complaint on the breach of the EU law can be submitted not only by the European Commission 

but also by each Member State.  

As an example, the penalty amounts for Poland, resulting from violation of CAFE Directive, have been 

calculated (in two versions) and they are estimated for: 

 periodic fine: ca. 910-975 million EUR (ca. 3.8-4 billion PLN ) to be paid for 15 years while the 

enforcement lapse occurs, 

 a lump sum: from 28 million EUR (119–417 million PLN) to be paid when the sentence has 

been issued. 
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7. What are the results of applying the new, stricter air quality standards and national emission 

limits? 

Forecasts have been made as to the ecological effect of the designed scenarios to reduce dust 

emission in large cities and metropolitan areas, by analyzing possible changes in the maximum values 

of three air pollution indicators (listed below) within these areas in the period 2015-2030: twenty-

four hour concentrations of PM10 dust, average annual concentration of PM10 dust and average 

annual concentration of PM 2.5 dust.   

The approximation method has been used to perform these calculations; given the indicator values 

in 2010, dust concentrations in the years 2020 and 2030 have been calculated (by means of relations 

resulting from GAINS model). To calculate emissions for 2015, the values from the previous studies 

have been used, assuming that the implementation of actions described in the scenarios will not 

start immediately. Uniform percentage indicators have been used to show the reduction in dust 

concentrations for all zones. Thus, it can be expected that the normative values will still be exceeded 

in the most polluted municipal areas such as Cracow, Upper Silesia agglomeration, as well as Rybnik 

and Jastrzębie area (this particularly applies to PM10_24h ratio). It is necessary to apply optimization 

and concentration of reduction measures.  

It should be highlighted that, from the economic point of view, the application of optimization, 

should not result in the significant cost increase. 

 

 
To sum up: Poland implements EU directives concerning air pollution, however, some legal 

conditions (e.g. the lack of local governments' responsibility for air quality), as well as high fuel prices 

and insufficient information, prevent it from meeting the goal. The state should consider this domain 

as high priority. The analysis indicate that we will all benefit from the new, stricter standards for air 

quality, even though the costs of introducing them are quite high, as our health will improve.    

 

This publication has been prepared by the group of authors coordinated by Agnieszka Bartocha, 
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