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Najwyższa Izba Kontroli wskazuje 
na złą jakość powietrza w Polsce

Kolejny alarmujący raport Najwyższej Izby Kontroli

Komisja Europejska wytacza Polsce sprawę przed 
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

33 polskie miasta umieszczone przez WHO 
na liście 50 eurpejskich miast z zanieczyszczonym powietrzem

Trybunał Sprawiedliwości UE skazuje Polskę 
za brak działań w latach 2007-2015 powodujących
skuteczną ochronę obywateli przez złej jakości powietrzem
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grudzień   2014

grudzień   2015
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22 lutego   2018



Program 
Czyste Powietrze 
przyjęty przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2017r.

"Czyste powietrze to wyzwanie 
cywilizacyjne, miara tego, 
czy Polska jest naprawdę 
dojrzałym krajem"
Expose Premiera Morawieckiego
12/12/2017



NORMY JAKOŚCIOWE 
DLA PALIW STAŁYCH

• ustawa z dnia 5 lipca 2018 r.

• rozporządzenia wykonawcze z 27 września 2018 r.

• ustawowy zakaz mułów i flotokoncentratów

• ponad 78 mln zł dla IH, UOKiK i KAS 
na zbudowanie systemu kontroli

• świadectwa jakości paliw stałych – narzędzie 
budowy świadomości konsumenckiej

• program „Czyste Powietrze” by NFOŚiGW

• ustawa umożliwiająca przeprowadzenie 
pilotażu programu wsparcia ubogich 

energetycznie w miastach z listy WHO

UBÓSTWO 
ENERGETYCZNE

 • rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r.

• zaawansowane prace nad nowelizacją 
rozporządzenia i POŚ

WYMAGANIA DLA KOTŁÓW 
NA PALIWA STAŁE

Trzy najważniejsze filary 
programu Czyste Powietrze



REKOMENDACJA NR 4

Obowiązek 
podłączenia 
do sieci
uruchomienie procesu zmiany rekomendacji na:

„Stworzenie mechanizmu wspierającego 
podłączanie do sieci ciepłowniczej 
wielorodzinnych (w tym komunalnych) 
budynków mieszkalnych”

Pilot rozwiązania na przykładzie zmiany 1.7 POiIŚ 
– Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na 
terenie województwa śląskiego



REKOMENDACJA NR 5

Taryfa antysmogowa 
na energię elektryczną

Rekomendacja wdrożona 

konieczna ewaluacja efektu 
wdrożenia rekomendacji



REKOMENDACJA NR 6

Rozwój sieci stacji 
pomiarowych
realizowana w sposób ciągły; 
istotny wspierający czynnik 
w postaci przeprowadzonej 
latem reformy Inspekcji Ochrony 
Środowiska i ustanowienia reguły 
wydatkowej (100 mln zł 
rocznie z NFOŚiGW)



REKOMENDACJA NR 7

Włączenie pracowników 
OPS w działania 
informacyjne
realizowane w sposób ciągłu w ramach Projektu 
Doradztwa Energetycznego w NFOŚiGW pt.:

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego 
dla sektora publicznego, mieszkaniowego 
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 
energetycznej OZE”, 

gdzie podjęto współpracę z MRPiPS na rzecz szkoleń 
pracowników socjalnych MOPS z zakresu efektywnego 
wykorzystania energii, możliwości pozyskania 
środków na wymianę nieefektywnych 
i zagrażających środowisku źródeł spalania



REKOMENDACJA NR 8

Ubóstwo 
energetyczne
zakończone prace rządowe 
nad przyjęciem nowelizacji 
ustawy o wspieraniu termomoder-
nizacji i remontów; po uchwaleniu 
ustawy przez Sejm start projektu 
w miastach z listy WHO



REKOMENDACJA NR 9

Przeprowadzenie 
kampanii 
edukacyjnych
szereg rozproszonych inicjatyw 
oraz intensywne działania 
komunikacyjne w ramach 
promocji „Czyste Powietrze” 
by NFOŚiGW



REKOMENDACJA NR 10

Wprowadzenie obowiązku 
dokumentowania jakości 
spalin przez stacje 
kontroli pojazdów
Termin realizacji koniec 2018. 
Rekomendacja realizowana poprzez 
procedowaną przez Ministerstwo 
Infrastruktury nowelizację Prawa 
o ruchu drogowym, która jeszcze 
nie została przyjęta przez RM



REKOMENDACJA NR 11

Promocja 
transportu 
niskoemisyjnego

Rekomendacja wdrożona 

zrealizowana poprzez przyjęcie 
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych  (Dz. U. 2018, 
poz. 317)



REKOMENDACJA NR 12

Regulacje 
wspierające 
tworzenie stref 
czystego transportu

Rekomendacja wdrożona

zrealizowana poprzez przyjęcie ustawy 
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018, 
poz. 317) oraz nowelizacji tej ustawy 
uchwalonej dnia 6 czerwca 2018 r.



REKOMENDACJA NR 13

Ochrona klinów 
napowietrzających
rekomendacja miała zostać wdrożona 
do końca 2018 r. poprzez uchwalenie 
Kodeksu urbanistyczno – budowlanego. 
Z uwagi na zawieszenie prac nad 
tą regulacją Minister Inwestycji 
i Rozwoju zobowiązany zostanie 
do wskazania innej metody 
realizacji tej rekomendacji



REKOMENDACJA NR 14

Rozwój 
innowacji

Rekomendacja wdrożona

Uruchomione przez NCBiR 
projekty dot. bezemisyjnego 
transportu, programy strategiczne 
badań naukowych i prac rozwojowych, 
programy sektorowe, projekt ZONE 
finansowany przez NCBiR w ramach 
Gospostrateg oraz realizowany wspólnie 
z Marszałkiem Województwa Śląskiego 
projekt Silesia pod błękitnym niebem



REKOMENDACJA NR 15

Konsultacje społeczne 
i wdrażanie programu 
Czyste Powietrze

Rekomendacja wdrożona 



Inicjatywa Komisji Europejskiej
„Poland Catching-up Regions” 

– narzędzie wsparcia realizacji programu „Czyste Powietrze” 

Dzięki inicjatywie KE i Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju, Bank Światowy, bazując na przykładzie 
Śląska i Małopolski, przygotował raport „Instrumenty 
finansowe wspierające poprawę efektywności 
energetycznej budynków jednorodzinnych” 

– wytyczne dla powszechnego programu termomodernizacji dla Polski



2018 - 2019

PLAN WDROŻENIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

NA LATA 2018-2027

- realizacja rekomendacji rządowego programu Czyste Powietrze
- uruchomienie przez NFOSiGW ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze
- uruchomienie pilotażu dla ubogich energetycznie w miastach z listy WHO

2018 - 2021
inwentaryzacja dostępnych środków publicznych 
i ewaluacja ww. programów

2027
program Czyste Powietrze 
w perspektywie budżetowej UE 2021-2027



Plan działań na kolejnych 6 miesięcy

 wdrożenie i optymalizacja systemu regulacji wspierających walkę 
 ze smogiem komunikacyjnym

 wdrożenie systemu kontroli jakości paliw stałych we współpracy 
 z Inspekcją Handlową, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Krajową  
 Administracją Skarbową

 wdrażanie nowelizacji ustawy o wsparciu termomodernizacji 
 i remontów - zawieranie umów o współpracę z miastami z list WHO

 budowa prototypu bazy inwentaryzacyjnej kotłów (konsorcjum: Ministerstwo  
 Przedsiębiorczości i Technologii, Krakowski Alarm Smogowy, Instytut Łączności,  
 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i Instytut Ochrony Środowiska) oraz 
 otoczenia prawnego tej bazy

 wsparcie rozwoju branży ciepłowniczej jako źródła ciepła dla budynków 
 wielorodzinnych



Piotr Woźny
piotr.wozny@mpit.gov.pl


