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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/078 – Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Janusz Klimek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/190/2017 z dnia 26 września 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Wojciech Dudek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/189/2017 z dnia 26 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska (od 9 stycznia 2018 r.) 

Jan Szyszko, Minister Środowiska (od 16 listopada 2015 r. do 9 stycznia 2018 r.) 

Maciej H. Grabowski, Minister Środowiska (od 27 listopada 2013 r. do 16 listopada 2015 r.) 

(dowód: akta kontroli str. 1559) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie2 działania Ministra Środowiska, ponieważ 

w okresie objętym kontrolą nie podejmował on aktywnych i adekwatnych do skali problemu, 
działań na rzecz kształtowania polityki ochrony powietrza w kraju oraz zapewnienia 
właściwego funkcjonowania systemu ochrony powietrza. Tym samym Minister – jako organ 
posiadający kompetencje do zaproponowania zmian w funkcjonowaniu podstawowych 
elementów tego systemu3 – nie wykorzystał swoich uprawnień do stworzenia odpowiednich 
warunków umożliwiających poprawę jakości powietrza na obszarze Polski. Przedłożone 
w toku kontroli dokumenty i wyjaśnienia nie pozwalają na stwierdzenie, że działania Ministra 
Środowiska podjęte w okresie 2014-2017 (I półrocze) będą miały istotny wpływ 
w przyszłości na poprawę jakości powietrza w skali kraju. Jakość ta wciąż dalece odbiega 
od wymaganych standardów i poziomów, których dotrzymywanie ogranicza negatywny 
wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie. 

Wprawdzie Minister Środowiska wykorzystał uwagi i zrealizował wniosek pokontrolny NIK 
zawarty w informacji o wynikach kontroli z 2014 r. dotyczący opracowania Krajowego 
Programu Ochrony Powietrza4 rzetelnie diagnozując problematykę niedostatecznej jakości 

                                                      
1  Kontrolą objęto okres 2014-2017 (I półrocze). Badania kontrolne dotyczyły również działań wcześniejszych i późniejszych 

jeżeli miały one związek z realizacją zadań na rzecz ochrony powietrza w okresie objętym kontrolą lub wykonaniem 
wniosków z poprzednich kontroli NIK. 

2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

3  Stosownie do postanowień § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904, ze zm.), Minister Środowiska kierował działem 
administracji rządowej środowisko. Obecnie analogiczne przepisy zawarto w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96). Natomiast 
zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 888, ze zm.), minister kierujący określonym działałem administracji rządowej jest obowiązany do inicjowania 
i opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do działu, którym kieruje, a także przedkładania w tym zakresie 
inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów. 

4  Dalej: KPOP. 

Ocena ogólna 



 

3 

powietrza na obszarze Polski, jednak ani w tym programie, ani w innych dokumentach 
nie ustalono skutecznych mechanizmów zapewniających zarówno koordynację działań na 
rzecz ochrony powietrza, jak i rozliczalność wykonania zadań przez poszczególne podmioty 
na szczeblu krajowym i regionalnym. 

W obszarze wykonywania analiz problemowych związanych z ochroną powietrza w skali 
kraju stwierdzono, że pomimo prawidłowej diagnozy sytuacji związanej 
z ponadnormatywnymi stężeniami niektórych zanieczyszczeń powietrza w skali kraju 
(zwłaszcza PM10 i PM2,5

5, B(a)P6 oraz NO2
7), wynikającej z wielu posiadanych przez 

Ministerstwo danych, kontrolowana jednostka nie podjęła działań w celu ustalenia 
kluczowych wielkości dla przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści niezbędnego procesu 
naprawczego. Ministerstwo Środowiska nie dysponowało bowiem danymi pozwalającymi na 
ustalenie faktycznie poniesionych – w skali całego kraju – kosztów działań naprawczych 
dotyczących ochrony powietrza, a także szczegółową prognozą wydatków, które należy 
ponieść aby zapewnić wymaganą jakość powietrza. Ponadto w Ministerstwie Środowiska 
nie przeprowadzono analizy mającej na celu ustalenie w skali kraju kosztów zewnętrznych8 
powodowanych niedostateczną jakością powietrza. W ocenie NIK brak powyższych danych 
utrudniał skuteczne i efektywne planowanie działań naprawczych i prawidłowe 
ukierunkowanie wydatków publicznych na zadania, które mają niezwykle istotny wpływ na 
jakość życia obywateli. Według raportów instytucji międzynarodowych niedostateczna 
jakość powietrza w Polsce powoduje 47 720 przedwczesnych zgonów rocznie (z uwagi na 
oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM2,5 oraz dwutlenkiem azotu), 
a ekonomiczne skutki tego stanu oszacowano na poziomie 12,9% PKB. W tym kontekście 
należy również podkreślić, że w Polsce przewidywane jest zwiększenie wydatków 
publicznych na ochronę zdrowia z zaplanowanych na 2018 r. 4,67% PKB do 6% PKB 
docelowo w 2025 r. 

W obszarze realizowania, monitorowania i koordynowania działań na rzecz kształtowania 
polityki ochrony powietrza w kraju oraz zapewnienia właściwego funkcjonowania niektórych 
elementów systemu ochrony powietrza ustalono następujące nieprawidłowości: 

1. Minister Środowiska nie prowadził bieżącej analizy skuteczności działań naprawczych 
wdrażanych na poziomie regionalnym, a tym samym nie dysponował wiarygodnymi 
i pełnymi informacjami o rezultatach tych działań oraz stopniu osiągnięcia założonych 
celów (efektów ekologicznych) określonych w poszczególnych programach ochrony 
powietrza9. Brak tych danych nie pozwalał na oszacowanie przybliżonego czasu 
potrzebnego do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza w poszczególnych regionach 
kraju. Dane zgromadzone przez NIK (również z wykorzystaniem ekspertyzy 
przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny) dla obszaru pięciu województw10 wskazują, 

                                                      
5  PM – pył zawieszony jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu 

naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może 
zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale 
ciężkie oraz dioksyny i furany. Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem. Może on powodować lub 
pogłębiać choroby płuc i układu krążenia, zawał serca i arytmię. Wpływa również na ośrodkowy układ nerwowy i układ 
rozrodczy i może powodować choroby nowotworowe. W ostatecznym rezultacie może powodować przedwczesną śmierć. 
PM10 i PM2,5 to odpowiednio cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 10 mikrometrów (µm) i mniejszej niż  
2,5 µm.  

6  Benzo(a)piren – organiczny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą co związane 
jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Podobnie jak inne WWA, jest związkiem silnie rakotwórczym. Do innych 
działań niepożądanych zalicza się podrażnienie oczu, nosa, gardła i oskrzeli. Benzo(a)piren jest częstym składnikiem 
zanieczyszczeń powietrza, powstającym w wyniku niskiej emisji. 

7  Dwutlenek azotu to gaz o barwie brunatnej i duszącej woni. Toksyczne działanie dwutlenku azotu polega na ograniczaniu 
dotlenienia organizmu. Obciąża on zdolności obronne ustroju na infekcje bakteryjne, działa drażniąco na oczy i drogi 
oddechowe, jest przyczyną zaburzeń w oddychaniu, powoduje choroby alergiczne, m.in. astmę – szczególnie u dzieci 
mieszkających w miastach narażonych na smog. Dwutlenek azotu miejscowo drażni spojówki oraz śluzówki i może 
prowadzić do intensywnego podrażnienia dróg oddechowych oraz płuc. Tlenki azotu są współodpowiedzialne za smog 
fotochemiczny (typ smogu powstający w słoneczne dni przy dużym ruchu ulicznym) oraz podwyższoną zawartość ozonu  
w atmosferze (tlenki azotu obecne w spalinach samochodowych w obecności światła wchodzą w reakcje prowadzące do 
powstania silnych utleniaczy, m.in. ozonu). 

8  Są to koszty ponoszone w związku z zanieczyszczeniem powietrza i obejmują m.in. straty w gospodarce, koszty opieki 
zdrowotnej zarówno po stronie świadczeniodawcy, jak i pacjenta, koszty pracodawców w związku z absencją pracowników 
w pracy i zwolnieniami lekarskimi. 

9  Dalej: POP. 
10  Województwa: dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie i śląskie. 

Uzasadnienie oceny 
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że dotychczasowe tempo realizacji działań naprawczych (za lata 2014-2016) jest dalece 
niewystarczające do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza w perspektywie czasowej 
założonej w aktualnie obowiązujących POP (na ogół 10 lat). Dane te pokazują, 
że osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji emisji wybranych substancji ze źródeł 
powierzchniowych (PM10, PM2,5 i B(a)P), przy bieżącym tempie działań naprawczych, 
może zająć w poszczególnych województwach od 24 do nawet 100 lat. 

2. Minister Środowiska nie zapewnił wystarczających mechanizmów dla stosowania 
jednolitych standardów sporządzania POP przez samorządy województw 
i porównywalności zawartych w nich danych. Ustalenia kontroli NIK w ww. pięciu 
województwach oraz wyniki powołanej wcześniej ekspertyzy zewnętrznej potwierdzają, 
że w rzeczywistości poszczególne POP sporządzane były przy wykorzystaniu różnych 
danych wejściowych i zastosowaniu odmiennej metodyki wyznaczania wielkości emisji 
i rezultatów docelowych (wymaganych efektów ekologicznych). Ponadto Minister 
Środowiska nie wykazał inicjatywy w celu stworzenia lepszych możliwości pozyskiwania 
danych wejściowych do inwentaryzacji źródeł emisji z sektora komunalno-bytowego. 
Obecnie inwentaryzacje te prowadzone są najczęściej, w formie ankietyzacji, przez firmy 
zewnętrzne na zlecenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego11. Taki 
sposób gromadzenia danych jest czasochłonny i kosztowny, a dodatkowo niesie ryzyko 
co do poziomu ich wiarygodności. Zdaniem NIK kompletne dane o źródłach emisji 
powierzchniowej stanowią kluczowy element do planowania działań naprawczych. 
Niemniej jednak ich pozyskiwanie w dotychczasowej formie jest nieefektywne.  

3. Minister Środowiska nie ustanowił obowiązku zamieszczania w POP elementów 
umożliwiających ocenę skuteczności podejmowanych działań naprawczych i określenie 
stopnia ich realizacji, tj. wskaźników rzeczowych, a przede wszystkim wymaganych 
efektów ekologicznych, jak również obowiązku wskazywania w POP okresów 
pośrednich, które zapewniałyby możliwość oceny prawidłowości realizowanych działań 
naprawczych przed upływem całkowitego okresu, na który taki program został 
ustanowiony (zwykle 10 lat). Uniemożliwiało to w szczególności skuteczne wykonywanie 
nadzoru w formie prowadzenia kontroli przez wojewódzkie inspektoraty ochrony 
środowiska, w zakresie realizacji przez jst zadań określonych w POP, tj. wykonanie 
zadania określonego w art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska12, a także stanowiło istotną barierę odnośnie do możliwości 
stosowania sankcji wynikających z art. 315a ust. 1 pkt 3 tej ustawy (możliwość nałożenia 
kary nawet do 500 tys. zł).  

Zaznaczyć przy tym należy, że obowiązujące zasady sporządzania POP, określone 
w stosownym rozporządzeniu Ministra Środowiska, nie obligują do zamieszczenia w tym 
programie podstawowego elementu – charakterystycznego dla programów 
środowiskowych i świadczącego o skuteczności działań – czyli wymaganego efektu 
ekologicznego. NIK wskazywała już wcześniej na potrzebę podjęcia działań w tej 
kwestii, kierując w 2014 r. do Ministra Środowiska wniosek m.in. o opracowanie 
Krajowego Programu Ochrony Powietrza13 i uwzględnienie w nim wytycznych 
dotyczących oceny stopnia realizacji POP14. Postulat ten nie został jednak zrealizowany.  

4. Minister Środowiska nie podjął skutecznych działań dla zapewnienia spójności i ciągłości 
źródeł finansowania najważniejszego działania naprawczego wskazanego 
w poszczególnych POP, które dotyczy ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę 
starych niskosprawnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe. W informacji NIK 
z 2014 r. o wynikach kontroli P/14/086 wskazano jako pozytywny aspekt przygotowanie 
w 2013 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej15 
wspólnie z Ministerstwem Środowiska odrębnego instrumentu finansowego, 
ukierunkowanego na wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Od 2015 r. 
program KAWKA nie znajduje się jednak na liście programów priorytetowych NFOŚiGW, 

                                                      
11  Dalej: jst. 
12  Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm. Dalej: ustawa Poś. 
13  Dalej: KPOP. 
14  Wniosek zawarty w informacji NIK o wynikach kontroli P/14/086 Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami 

(Nr ewid. 177/2014/P/14/086/LKR), opublikowanej w grudniu 2014 r. 
15  Dalej: NFOŚiGW.  
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a z informacji tego podmiotu wynika, że program KAWKA został włączony do programu 
pod nazwą REGION. NIK zauważa jednak, że program KAWKA zapewniał możliwość 
dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w formie dotacji nawet do 90% 
poniesionych kosztów inwestycji. Tymczasem przyjętą formą dofinansowania 
w programie REGION jest pożyczka. Zdaniem NIK to zdecydowanie zmienia zasady 
dostępności tych środków i możliwości ich pozyskania przez beneficjentów końcowych. 
Ponadto program REGION dotyczy różnych zadań, co zmniejsza czytelność informacji, 
do kogo jest on adresowany i na jakie konkretnie przedsięwzięcia można uzyskać 
dofinansowanie. Zauważyć również należy środki programu REGION są ograniczone, 
ponieważ w ramach naboru wniosków w 2017 r. dostępne było z funduszu 
podstawowego (na różne przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej) zaledwie 50 mln zł, a całkowite koszty ograniczenia emisji ze źródeł 
powierzchniowych tylko w samej Małopolsce oszacowano na 4,8 mld zł. Powyższe 
argumenty wskazują na ryzyko, że tak skonstruowany mechanizm finansowy nie będzie 
stanowił istotnego wsparcia działań związanych z likwidacją niskiej emisji, która jest 
dominującą przyczyną niedostatecznej jakości powietrza w skali kraju. Pomimo tego 
Minister Środowiska, który sprawuje nadzór nad NFOŚiGW, nie podejmował działań 
w celu zwiększenia dostępności środków finansowych na powyższe przedsięwzięcia. 
NIK zwraca ponadto uwagę, że stanowisko Ministra Środowiska nie było spójne 
z działaniami Ministra Rozwoju i Finansów, który określając standardy dla kotłów na 
paliwa stałe, zapisał w uzasadnieniu aktu prawnego regulującego te kwestie, 
że wymiana kotłów związana będzie ze znacznymi nakładami finansowymi i dlatego 
konieczne będzie ustanowienie przez NFOŚiGW dedykowanego tym przedsięwzięciom 
mechanizmu finansowego. Obecnie, nowo utworzone Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii, które przejęło zdania Ministerstwa Rozwoju, nawiązało współpracę 
z NFOŚiGW w celu zaangażowania środków tego podmiotu w realizację przedsięwzięć 
mających na celu ograniczenie niskiej emisji. 

5. Przygotowując projekt nowelizacji ustawy Poś16 umożliwiający wprowadzenie przez 
sejmiki województw ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowe), Minister Środowiska nie 
zapobiegł ryzykom wynikającym z możliwości przyjęcia przez jst odmiennych 
standardów, np. dla jakości paliw, które mogą także nie być tożsame z oferowanymi 
produktami na rynku węglowym. W trakcie procesu konsultacji projektu rozporządzenia 
Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych Minister Środowiska 
wskazał na konieczność wyeliminowania z rynku mułów i flotokoncentratów, 
rozumianych jako paliwo, w którym udział frakcji poniżej 1 mm przekracza 25%. 
Tymczasem w obowiązujących uchwałach antysmogowych wprowadzonych już przez 
siedem samorządów województw paliwa te zdefiniowano w inny sposób. W regulacjach 
tych przyjęto w szczególności, że muły i flotokoncentraty to paliwa o uziarnieniu do  
3 mm lub nie dopuszczono do stosowania paliw, w których udział masowy węgla 
kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%, a w jednym z województw 
uwzględniono również możliwość wystąpienia w tej najdrobniejszej frakcji węgla 
brunatnego. 

NIK zwraca również uwagę, że Minister Środowiska doprowadził co prawda do wdrożenia 
przepisów wyznaczających jeden podmiot odpowiedzialny za modelowanie matematyczne 
transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analizę wyników tego modelowania 
(Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy) – co samo w sobie należy 
ocenić pozytywnie – jednak mechanizm ten będzie dalece niewystarczający do zapewnienia 
jednolitości stosowanych rozwiązań we wszystkich procesach realizowanych w ramach 
systemu ochrony powietrza. W przepisach ustawy Poś nie wskazano bowiem, że te same 
bazy danych i wyniki należy uwzględnić na etapie sporządzania poszczególnych POP przez 
samorządy województw.  

Ponadto Minister Środowiska nie wykazał aktywnej postawy w kwestii analizy problemów – 
wspólnie z innymi podmiotami – dotyczących skuteczności rozwiązań prawnych 
odnoszących się do możliwości pobierania opłaty miejscowej, mimo że kwestie te są ściśle 

                                                      
16  Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2015 r. poz.1593).  
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związane z jakością powietrza. Ustalenia kontroli wskazują, że istnieje dualizm prawny 
skutkujący różnymi zasadami stosowania tych przepisów. Z jednej strony są gminy, które 
pobierają opłatę miejscową w miejscowościach, ustalonych jeszcze przez wojewodów 
i minimalne warunki klimatyczne (m.in. osiągnięcie wymaganej jakości powietrza) nie muszą 
być w nich spełnione. Odmienna sytuacja występuje w przypadku ustalenia przez rady gmin 
po 15 stycznia 2008 r. listy miejscowości, w których można pobierać opłatę miejscową. 
Możliwość pobierania opłaty miejscowej w gminach z niedostateczną jakością powietrza jest 
niezgodna z intencją wprowadzenia obecnie obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
Ustalenia kontroli NIK wykazały, że w latach 2014-2016 gminy, w których nie zostały 
dotrzymane standardy jakości powietrza uzyskały łączne dochody z tytułu opłaty miejscowej 
w wysokości 93 931,5 tys. zł (94,7% ogółu dochodów z tego tytułu pobranych w Polsce). 

Minister Środowiska podjął działania w celu realizacji wniosków zawartych w informacjach 
o wynikach kontroli NIK związanych z problematyką ochrony powietrza, lecz sposób ich 
wykonania nie gwarantował osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.  

 Realizując wniosek NIK, Minister Środowiska w 2015 r. opracował KPOP, lecz nie 
zawarł w nim wytycznych dotyczących oceny stopnia realizacji poszczególnych POP, 
określanych przez samorządy województw, co również było przedmiotem tego 
wniosku. NIK zwraca uwagę, że KPOP nie zawiera również konkretnych zapisów 
gwarantujących rozliczalność zadań m.in. na szczeblu jst, a w związku z charakterem 
tego dokumentu (KPOP jest listą pożądanych działań, ale nie zobowiązuje 
bezwzględnie do ich wykonania), nie ma on realnego wpływu na zakres i skuteczność 
działań zapewniających poprawę jakości powietrza w kraju.  

 Skala kontroli prowadzonych w gminach przez Inspekcję Ochrony Środowiska 
w zakresie realizacji zadań określonych w POP uległa zwiększeniu, czym 
zrealizowano wniosek NIK, lecz Minister Środowiska nie doprowadził do obowiązku 
zamieszczania w POP takich elementów (w szczególności efektów ekologicznych 
i okresów pośrednich), które umożliwiałyby skuteczne wykonywanie działań 
nadzorczych i stosowanie sankcji przewidzianych w przepisach prawa z tytułu 
nieterminowej realizacji zadań przewidzianych w tych programach. 

 Minister Środowiska nie zachował konsekwentnego stanowiska w sprawie 
proponowanych parametrów jakościowych paliw stałych. Początkowo wskazywane 
przez Ministra Środowiska wymagania jakościowe dla paliw stałych (zawarte w KPOP) 
były bardziej restrykcyjne niż stanowisko przedstawione na etapie konsultacji projektu 
rozporządzenia Ministra Energii w tej sprawie. Zaproponowane przez Ministra 
Środowiska parametry paliw stałych wynikały raczej z potrzeby dostosowania do 
bieżących możliwości sektora węglowego, aniżeli uwzględniały ochronę obywateli 
i środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń powietrza. 

 Minister Środowiska nie podjął skutecznej współpracy z Ministrem Zdrowia w sprawie 
prowadzenia badań jakości powietrza w gminach uzdrowiskowych, w ramach 
programu Państwowego Monitoringu Środowiska lub wypracowania innego, 
alternatywnego rozwiązania. Tymczasem badania takie są niezbędne dla oceny 
jakości powietrza w tych gminach i stanowią istotny element operatu uzdrowiskowego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Analizy problemowe dotyczące ochrony atmosfery 

Analiza ryzyka prowadzona w Ministerstwie Środowiska 

Ministerstwo Środowiska w latach 2014-2015 przeprowadziło proces identyfikacji ryzyk 
w poszczególnych komórkach organizacyjnych, w tym związanych z bieżącą działalnością 
na rzecz ochrony powietrza. Ponadto jak wyjaśniła Dyrektor Generalna Ministerstwa 
Departament Ochrony Powietrza i Klimatu Ministerstwa Środowiska zidentyfikował ryzyka 
w obszarze ochrony powietrza i podjął działania mające na celu poprawę jakości powietrza 
na obszarze kraju. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Rejestr ryzyk za 2015 r., na który powoływano się w wyjaśnieniach złożonych przez 
Dyrektor Generalną, obejmował 75 pozycji, w tym: 66 dotyczyło celu Zapewnienie realizacji 
polityki ochrony powietrza, a pozostałe 9 celu Zapewnienie realizacji polityki w zakresie 
kształtowania zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji. Wśród 66 pozycji 
odnoszących się do pierwszego celu w podziale na zadania, ryzyka i podkategorie 
występowało 41 przypadków (możliwości) wystąpienia niepowtarzających się ryzyk 
w odniesieniu do poszczególnych zadań i podkategorii. Najczęściej stwierdzanym rodzajem 
ryzyka był brak dostatecznych zasobów (ludzie, czas, umiejętności) niezbędnych do 
realizacji zadania (46,3%). Pozostałe rodzaje ryzyka mieściły się w przedziale od 2,4 do 
7,3%. Wśród nich występowały m.in.: brak finansowania budżetowego lub 
pozabudżetowego, niewłaściwa organizacja procesu zamówień publicznych, błędy 
w przygotowywanych projektach aktów prawnych. 

Odnośnie do najczęściej występującego zidentyfikowanego ryzyka ustalono, że w latach 
2014-2016 w Ministerstwie Środowiska zagadnieniami związanymi z ochroną powietrza 
(w różnym stopniu) zajmowało się pięć osób. W 2017 r. liczba osób merytorycznie 
odpowiedzialnych za przedmiotowe zagadnienie wzrosła do sześciu (w tym w całym 
powyższym okresie trzy osoby zajmujące stanowiska dyrektora, zastępcy dyrektora oraz 
naczelnika). 

Powyższe ryzyka, zidentyfikowane w zakresie ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniami, nie stanowiły szczegółowej analizy problemu zanieczyszczenia 
powietrza, w tym jego źródeł. Nie dawały również podstaw do opracowania planu działań 
naprawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 29-33, 118, 120-122, 126) 

Jak wyjaśniła Dyrektor Generalna Ministerstwa kompleksową analizę dotyczącą ochrony 
powietrza prowadzi (…) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) poprzez portal 
jakości powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl). GIOŚ publikuje tam informacje dotyczące 
ochrony powietrza zgodnie z art. 92b, 94 ust. 1d-1e ustawy Prawo ochrony środowiska (…), 
a także ww. wyniki pomiarów jakości powietrza z całego kraju oraz prezentuje informacje 
o jakości powietrza i systemie oceny jakości powietrza na interaktywnych mapach. GIOŚ 
publikuje (…) również liczne raporty i opracowania obejmujące zarówno opis problemu, jak 
i główne źródła emisji, m.in.: tematyczne opracowania dotyczące zanieczyszczenia 
powietrza i coroczne raporty17. Publikacje te, z wyjątkiem „Pyły drobne w atmosferze. 
Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce”, nie 
obejmują przewidywanych konsekwencji zdrowotnych związanych z narażeniem na 
zanieczyszczenie powietrza. Tematyka oceny skutków zdrowotnych zanieczyszczenia 
powietrza znajduje się w kompetencjach resortu zdrowia. 

Ministerstwo Środowiska nie dysponowało kompletnymi danymi na temat kosztów złej 
jakości powietrza (wyrażonych w pieniądzu), w tym kosztów leczenia chorób. W datowanym 
na listopad 2017 r. opracowaniu zleconym przez Ministerstwo Środowiska w zakresie stref 
ograniczonej emisji z transportu pojawiają się jedynie informacje o kosztach ekologicznych 
powodowanych przez transport samochodowy i autobusowy.  

(dowód: akta kontroli str. 120, 123, 128-129, 306-367, 1117, 1129, 1139-1147) 

Dyrektor Generalna podkreśliła w swoich wyjaśnieniach, że w kontekście ustawy Poś 
to władze samorządów decydują jakie działania naprawcze będą skuteczne oraz 
akceptowalne społecznie dla poprawy stanu powietrza, oraz że Minister Środowiska po 
przeprowadzeniu analiz wprowadził zmiany legislacyjne (tzw. ustawę antysmogową) 
pozwalające administracji samorządu terytorialnego na: 

                                                      
17  Raporty dotyczące oceny jakości powietrza w strefach w Polsce; zbiorcze raporty krajowe z rocznej oceny jakości 

powietrza w strefach wykonywanej przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska; raporty jakości powietrza w Polsce 
w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska; raporty zanieczyszczenia 
powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w Polsce; oceny 
zanieczyszczenia powietrza na stacjach monitoringu tła regionalnego w Polsce w zakresie składu pyłu PM10 i PM2,5 oraz 
depozycji metali ciężkich; raporty wskaźników średniego narażenia na pył PM2,5 dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców  
i aglomeracji oraz wskaźnika średniego narażenia; raporty zanieczyszczenia powietrza rtęcią na stacjach tła regionalnego 
w Polsce. Ponadto opracowano raport Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016. 
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 określenie na danym terenie, w drodze uchwały sejmiku województwa, dopuszczalnych 
rodzajów i jakości paliw oraz standardów dla urządzeń grzewczych wykorzystywanych 
w sektorze bytowo-komunalnym, 

 wykorzystywanie w procesie przygotowywania pozwoleń na wprowadzenie gazów 
i pyłów do powietrza mechanizmu kompensowania emisji z udziałem większej liczby 
podmiotów, w tym z uwzględnieniem trwałej redukcji emisji pochodzącej z instalacji 
spalania paliw stałych eksploatowanych przez osoby fizyczne m.in. w gospodarstwach 
domowych. 

Ponadto Dyrektor Generalna wyjaśniła, że wykorzystując przyznane uprawnienia, 
wpływając pośrednio na ochronę powietrza całego kraju władze samorządowe podjęły 
inicjatywy i przyjęły uchwały antysmogowe, które objęły obszary województw: 
małopolskiego, śląskiego, opolskiego, mazowieckiego oraz łódzkiego. Samorządy 
województw dolnośląskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego prowadzą działania mające 
na celu przyjęcie uchwał antysmogowych. Pozostałe województwa prowadzą działania 
naprawcze związane z poprawą jakości powietrza w ramach obowiązujących na obszarach 
tych województw programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. 
Jednocześnie, na obszarach gdzie występuje ryzyko wystąpienia w danej strefie poziomu 
alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego zgodnie z art. 91 (ustawy Poś) istnieje 
obowiązek wykonania planu działań krótkoterminowych. Dodatkowo w celu podniesienia 
efektywności podejmowanych działań na poziomie wojewódzkim i lokalnym, na podstawie 
art. 91c ustawy Poś w Ministerstwie Środowiska 9 września 2015 r. został ogłoszony 
Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030). (…) Celem 
Programu jest poprawa jakości powietrza na terenie całego kraju, a w szczególności na 
obszarach o najwyższych stężeniach zanieczyszczeń powietrza oraz na obszarach gdzie 
występują duże skupiska ludności. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie 
w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego, a w perspektywie 
do 2030 r. poziomów wskazanych przez Światową Organizację Zdrowia. KPOP wyznacza 
cele i kierunki działań jakie powinny być uwzględnione szczególnie na szczeblu lokalnym 
w programach ochrony powietrza. Jest średniookresowym dokumentem planistycznym, 
który stanowi element spójnego systemu zarządzania ze średniookresową Strategią 
„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”18 (…). Działaniem 
priorytetowym KPOP na poziomie krajowym do 2018 r. było powołanie Komitetu 
Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza19. 

(dowód: akta kontroli str. 30) 

Ustalenia kontroli NIK w zakresie KPOP zawarto w rozdziale III.3. wystąpienia 
pokontrolnego. 

Analiza wydatków na ochronę powietrza 

Ministerstwo Środowiska nie dysponowało danymi na temat wysokości środków publicznych 
przeznaczonych na ochronę powietrza w Polsce i w związku z tym nie dokonywało 
systematycznej ich analizy. Na potrzeby kontroli NIK Ministerstwo pozyskało takie 
informacje w ograniczonym zakresie. Przedstawiono dane o wydatkach na ochronę 
powietrza w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko20 2007-2013, które 
w okresie 2014-2016 wyniosły w skali kraju 1 104 969 tys. zł. Wydatki NFOŚiGW na 
powyższe zadania wyniosły w okresie 2014-2017 (I półrocze) 3 583 428,9 tys. zł. Ponadto 
podano wydatki w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które w ww. okresie wyniosły 
368 547 tys. zł. Brak było rozeznania w kwestii wydatków samorządów przeznaczanych na 
powyższy cel oraz o wykorzystaniu środków regionalnych programów operacyjnych  

                                                      
18  Strategia ta przyjęta została uchwałą nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. (M.P. poz. 469). 
19  Dalej: KS ds. KPOP. Zgodnie z § 2 zarządzenia nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.  

(M.P. poz. 994 ze zm.) do zadań Komitetu należało: koordynowanie realizacji wspólnych działań na rzecz poprawy jakości 
powietrza wynikających ze Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”; 
monitorowanie stanu zaawansowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza wynikających z KPOP; opiniowanie 
przygotowanej przez ministra właściwego do spraw środowiska informacji dla Rady Ministrów o stanie realizacji KPOP. 

20  Dalej: POIiŚ. 
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i środków udostępnionych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej.  

Nie było też możliwe uzyskanie informacji o wykorzystaniu środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego wg działań naprawczych odnoszących się do głównych źródeł emisji 
zanieczyszczeń. 

 (dowód: akta kontroli str. 5, 12, 16-28, 34, 1117, 1128, 1800-1868) 

Ministerstwo Środowiska dysponowało danymi na temat wysokości finansowania 
Państwowego Monitoringu Środowiska21 oraz źródeł tego finansowania, a także kosztów 
funkcjonowania PMŚ. W finansowaniu PMŚ udział środków pochodzących z wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz rezerw celowych wynosił w latach 
2014-2016 i w I połowie 2017 r. odpowiednio: 20,1%, 18,0%, 16,1% i 12,4%.  

(dowód: akta kontroli str. 92) 

Analiza potencjalnych źródeł finansowania ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami 

Ministerstwo Środowiska posiadało dane o potencjalnych źródłach finansowania 
przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym pozwalających na sfinansowanie 
lub dofinansowanie wymiany nieefektywnych systemów grzewczych stosowanych 
w indywidualnych gospodarstwach domowych. Informacje te dotyczyły przede wszystkim 
programów NFOŚiGW. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 33-34, 105-116, 1130-1132, 1800-1813) 

Dane Ministerstwa Środowiska o stężeniach substancji szkodliwych w powietrzu 

Ministerstwo Środowiska przekazało NIK informacje na temat stanu jakości powietrza 
w Polsce w latach 2008-2016 z uwzględnieniem obszaru całego kraju oraz wybranych 
województw, a także dane z lat 2014-2016 o przekroczeniach norm stężenia pyłu PM10, 
PM2,5, NO2 oraz B(a)P w poszczególnych strefach, w których dokonuje się oceny jakości 
powietrza w Polsce22. 

Dyrektor Generalna Ministerstwa Środowiska wyjaśniła, że Ministerstwo nie posiada 
bezpośredniego dostępu do bazy o wynikach pomiarów jakości powietrza (JPOAT2,0) 
prowadzonej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, gdyż jest to baza wewnętrzna, 
operacyjna Inspekcji Ochrony Środowiska. Dostęp do tej bazy możliwy jest jedynie 
w siedzibie GIOŚ i w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska oraz 
w ograniczonej liczbie poprzez dedykowane tokeny (VPN-TOKEN). (…) Ponadto wszystkie 
wyniki pomiarów jakości powietrza ze statusem „ważny” uzyskiwane w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska i gromadzone w ww. bazie są publikowane na 
portalu jakości powietrza GIOŚ23. Dodatkowo wyniki automatycznych pomiarów jakości 
powietrza z ostatnich trzech dni dostępne są poprzez aplikację mobilną GIOŚ „Jakość 
powietrza w Polsce”. 

(dowód: akta kontroli str. 39-44, 52-91, 122, 125) 

Biorąc pod uwagę dane ze stacji pomiarowych jakość powietrza w Polsce znacząco 
odbiegała od ustalonych poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych substancji24.  

Wartości średnie ze stężeń średniorocznych25 PM10 mieściły się w latach 2014-2017 
w przedziale:  

 w skali kraju od 29,6 µg/m3 do 32,6 µg/m3 (74%-81% poziomu dopuszczalnego, który 
wynosi 40 µg/m3),  

                                                      
21  Państwowy Monitoring Środowiska (dalej: PMŚ) utworzony został ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 

Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688 ze zm.) w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. 
22  Strefy te określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się 

oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914). 
23  http://powietrze.gios.gov.pl 
24  Na podstawie informacji uzyskanych w toku kontroli z GIOŚ podano dane w skali całego kraju oraz dla wybranych pięciu 

województwach objętych zasięgiem terytorialnym przez niniejszą kontrolę NIK. 
25  Wartości średnie dla PM10 oraz w kolejnych akapitach dla PM2,5, B(a)P obliczono na podstawie danych pomiarowych ze 

wszystkich stacji zlokalizowanych na danym obszarze. 
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 w województwie dolnośląskim od 29,6 µg/m3 do 32,2 µg/m3 (74%-81% poziomu 
dopuszczalnego), 

 w województwie mazowieckim od 30,2 µg/m3 do 33,3 µg/m3 (76%-83% poziomu 
dopuszczalnego), 

 w województwie łódzkim od 36,2 µg/m3 do 39,5 µg/m3 (91%-99% poziomu 
dopuszczalnego), 

 w województwie małopolskim od 36,1 µg/m3 do 40,3 µg/m3 (90%-101% poziomu 
dopuszczalnego), 

 w województwie śląskim od 39,0 µg/m3 do 44,0 µg/m3 (98%-110% poziomu 
dopuszczalnego). 

Średnia liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych PM10 na terenie Polski mieściła się 
w latach 2014-2017 w przedziale:  

 w skali kraju od 39,1 do 51,7 dni (112%-148% poziomu dopuszczalnego, który wynosi 
nie więcej niż 35 dni w roku),  

 w województwie mazowieckim od 36,0 do 56,0 dni (103%-160% poziomu 
dopuszczalnego), 

 w województwie dolnośląskim od 40,0 do 56,0 dni (114%-160% poziomu 
dopuszczalnego), 

 w województwie łódzkim od 58,0 do 80,0 dni (166%-229% poziomu dopuszczalnego), 

 w województwie małopolskim od 57,0 do 75,6 dni (163%-216% poziomu 
dopuszczalnego), 

 w województwie śląskim od 72,0 do 96,6 dni (206%-274% poziomu dopuszczalnego). 

W przypadku PM2,5 wartości średnie ze stężeń średniorocznych w latach 2014-2017 
ukształtowały się na poziomie: 

 w skali kraju od 21,9 µg/m3 do 24,1 µg/m3 (88%-96% poziomu dopuszczalnego, który 
wynosi 25 µg/m3),  

 w województwie dolnośląskim od 21,2 µg/m3 do 23,2 µg/m3 (85%-93% poziomu 
dopuszczalnego), 

 w województwie mazowieckim od 23,7 µg/m3 do 26,8 µg/m3 (95%-107% poziomu 
dopuszczalnego), 

 w województwie łódzkim od 23,7 µg/m3 do 27,4 µg/m3 (95%-109% poziomu 
dopuszczalnego), 

 w województwie śląskim od 28,1 µg/m3 do 32,1 µg/m3 (113%-128% poziomu 
dopuszczalnego). 

 w województwie małopolskim od 29,4 µg/m3 do 31,9 µg/m3 (117%-128% poziomu 
dopuszczalnego). 

Wartości średnie ze stężeń średniorocznych B(a)P w latach 2014-2017 wyniosły:  

 w skali kraju od 4,1 ng/m3 do 4,4 ng/m3 (410%-440% poziomu docelowego, który wynosi 
1 ng/m3), 

 w województwie mazowieckim od 2,5 ng/m3 do 4,5 ng/m3 (250%-450% poziomu 
docelowego), 

 w województwie dolnośląskim od 4,9 ng/m3 do 5,9 ng/m3 (490%-590% poziomu 
docelowego), 

 w województwie małopolskim od 6,1 ng/m3 do 7,5 ng/m3 (610%-750% poziomu 
docelowego), 

 w województwie łódzkim od 5,4 ng/m3 do 8,6 ng/m3 (540%-860% poziomu docelowego), 

 w województwie śląskim od 6,5 ng/m3 do 9,0 ng/m3 (660%-900% poziomu docelowego). 

Równocześnie w latach 2014-2017 maksymalne wartości odnotowanych średnich stężeń 
w skali kraju mieściły się w przedziale: 

 dla stężeń średniorocznych PM10 od 56,7 µg/m3 do 67,8 µg/m3 (142%-170% poziomu 
dopuszczalnego), 

 dla stężeń średniorocznych PM2,5 od 37,9 µg/m3 do 45,0 µg/m3 (152%-180% poziomu 
dopuszczalnego), 

 dla liczby dni z przekroczeniami stężeń dobowych PM10 od 130 dni do 200 dni  
(371%-571% poziomu dopuszczalnego),  
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 dla stężeń średniorocznych B(a)P od 15,6 ng/m3 do 22,7 µg/m3 (1560%-2270% poziomu 
docelowego). 

Najwyższe wartość dobowe odnotowane w 2017 r. wyniosły 622,41 µg/m3 dla PM10, 
292,0 µg/m3 dla PM2,5 oraz 115,8 ng/m3 dla B(a)P.  

 (dowód: akta kontroli str. 39-44, 1708-1722, 1763-1799, 1960-1961) 

W latach 2010-201726 odsetek stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza27 
z przekroczeniami poziomów normatywnych (klasa C) mieścił się w przedziale: od 83% do 
100% w przypadku B(a)P, od 76% do 91% w przypadku PM10, od 35% do 52% w przypadku 
PM2,5 oraz od 7% do 13% w przypadku NO2. 
W latach 2014-2017 liczba stref zaliczonych do klasy C uległa zmniejszeniu z 46 do 43 
w przypadku B(a)P, z 42 do 35 w przypadku PM10, z 22 do 19 w przypadku PM2,5. Liczba 
stref z przekroczeniami poziomu docelowego NO2 nie uległa zmianie w tym okresie (4 strefy 
– przekroczenia dotyczyły czterech miast: Warszawy, Krakowa, Katowic i Wrocławia).  

(dowód: akta kontroli str. 39-44, 1708-1722, 1763-1799, 1960-1961) 

Według ekspertyzy wykonanej w 2017 r. przez IMGW na zlecenie NIK warunki 
meteorologiczne determinują jakość powietrza na dowolnym badanym obszarze. Na jakość 
powietrza wpływa także emisja zanieczyszczeń, ale biorąc pod uwagę jej niewielką 
zmienność w krótkim okresie czasu meteorologia wyjaśnia aż 70 % sytuacji podwyższonych 
stężeń zanieczyszczeń. Dotyczy to głównie pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 ale także 
zanieczyszczeń gazowych takich jak SO2, NOx, O3, a także wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych jak B(a)P. Przykładowa analiza przeprowadzona przez 
IMGW stężeń pyłu PM10 z lat 1994-2016 dla Katowic wykazała, że ciągu ostatniego 20-lecia 
obserwuje się słaby ujemny trend średniorocznych stężeń tej substancji. Wskazano jednak, 
że zdecydowanie nad ujemną tendencją stężeń dominuje wpływ warunków 
meteorologicznych w poszczególnych latach. Wyraźnie odznaczały się na tym tle 
stosunkowo chłodne zimy z lat 1996, 2006, 2010 i 2012 oraz łagodne zimy lat  
1998-2004, a w dalszej kolejności 2015, 2016. Jeszcze słabszy ujemny kierunek zmian 
(współczynnik kierunkowy funkcji na poziomie zaledwie -0,13) obserwowany był dla stężeń 
PM10 w sezonie zimowym (styczeń-marzec, październik-grudzień). W wymienionym 
opracowaniu wskazano również, że jakkolwiek w dłuższym horyzoncie czasowym 
(przedstawiono m.in. zmienność stężeń pyłów w Katowicach od lat 70-tych) obserwuje się 
spadek stężeń zanieczyszczeń powietrza (szczególnie pyłowych) to obserwowane roczne 
tendencje zmian ich stężeń są praktycznie zależne jedynie od zmienności warunków 
pogodowych. Zatem w ocenach jakości powietrza i analizach środowiskowych należy 
zawsze brać pod uwagę czynnik meteorologiczny jako znacznie modyfikujący jakość 
powietrza. Ponadto wskazano, że lata 2014-2016 były dość ciepłe, o stosunkowo dużej 
dynamice warunków anemologicznych (wietrznych) z łagodnymi zimami, co nie sprzyjało 
występowaniu znaczniejszych epizodów wysokich stężeń pyłu. W tych okresach 
występowały niezbyt silne epizody późnojesienne (październikowe i listopadowe). 
Natomiast największy epizod wysokich stężeń zanieczyszczeń, który z małymi przerwami 
trwał nad Polską w dniach 7 stycznia do 19 lutego 2017 r. spowodował znaczące 
pogorszenie się standardów jakości powietrza w 2017 roku. W pracy zwrócono także 
uwagę, że głównymi czynnikami meteorologicznymi wpływającymi na jakość powietrza 
podczas epizodów wysokich stężeń zanieczyszczeń są: występowanie rozległego układu 
wysokiego ciśnienia nad Polska centralną, silna stagnacja powietrza manifestowana 
występowaniem rozległych i długotrwałych inwersji termicznych, niejednokrotnie jako 
współistniejących inwersji przyziemnych i w swobodnej atmosferze, brak wiatru lub wiatr 
bardzo słaby, brak opadów atmosferycznych oraz niska temperatura powietrza. 

(dowód: akta kontroli str. 1958-1959) 

                                                      
26  Dane za 2017 r. zostały ustalone przez NIK na podstawie bazy danych przekazanej przez GIOŚ, zawierającej wstępnie 

zweryfikowane dane za ten rok wg stanu na koniec lutego 2018 r. 
27  Na potrzeby dokonania ocen jakości powietrza obszar kraju podzielony została na 46 stref. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa strefę stanowi: aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, miasto o liczbie 
mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie 
mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji. 
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Liczba stref z przekroczeniami wartości normatywnych w 2017 r. dla PM10, B(a)P i NO2 nie 
uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast zwiększyła się o jedną liczba 
stref, w których przekroczono poziom normatywny dla PM2,5. Według danych GIOŚ 
zauważalne były generalnie wyższe poziomy stężeń rocznych pyłów i B(a)P, zwłaszcza 
w sezonie zimowym (który trwał w 2016 r. od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 marca 
2016 r. oraz w 2017 r. od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.), w którym 
wyniosły odpowiednio (poziomy średnie z uwzględnieniem wszystkich stacji pomiarowych 
na danym obszarze): 

 w skali kraju: 
 dla PM10:  39,4 µg/m3 w 2016 r. i 42,7 µg/m3 w 2017 r. – wzrost o 8,4%, 
 dla PM2,5:  31,5 µg/m3 w 2016 r. i 33,5 µg/m3 w 2017 r. – wzrost o 6,3%, 
 dla B(a)P: 7,5 ng/m3 w 2016 r. i 8,8 ng/m3 w 2017 r. – wzrost o 13,5%, 
 liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych PM10 w całym roku: 39,1 w 2016 r. 

i 41,9 w 2017 r. – wzrost o 7,2%,  

 w województwie dolnośląskim: 
 dla PM10:  40,7 µg/m3 w 2016 r. i 44,0 µg/m3 w 2017 r. – wzrost o 8,1%, 
 dla PM2,5:  30,8 µg/m3 w 2016 r. i 34,4 µg/m3 w 2017 r. – wzrost o 11,7%, 
 dla B(a)P: 10,2 ng/m3 w 2016 r. i 12,2 ng/m3 w 2017 r. – wzrost o 19,6%, 
 liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych PM10 w całym roku: 40,0 w 2016 r. 

i 45,0 w 2017 r. – wzrost o 12,5%,  

 w województwie łódzkim: 
 dla PM10:  49,0 µg/m3 w 2016 r. i 54,2 µg/m3 w 2017 r. – wzrost o 10,6%, 
 dla PM2,5:  34,3 µg/m3 w 2016 r. i 38,6 µg/m3 w 2017 r. – wzrost o 12,5%, 
 dla B(a)P: 14,0 ng/m3 w 2016 r. i 13,6 ng/m3 w 2017 r. – spadek o 2,9%, 
 liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych PM10 w całym roku: 71,0 w 2016 r. 

i 58,0 w 2017 r. – spadek o 18,3%,  

 w województwie małopolskim: 
 dla PM10:  52,1 µg/m3 w 2016 r. i 61,8 µg/m3 w 2017 r. – wzrost o 18,6%, 
 dla PM2,5:  44,0 µg/m3 w 2016 r. i 48,0 µg/m3 w 2017 r. – wzrost o 9,1%, 
 dla B(a)P: 11,9 ng/m3 w 2016 r. i 13,8 ng/m3 w 2017 r. – wzrost o 16,0%, 
 liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych PM10 w całym roku: 57,0 w 2016 r. 

i 75,6 w 2017 r. – wzrost o 32,6%,  

 w województwie mazowieckim: 
 dla PM10:  39,2 µg/m3 w 2016 r. i 41,2 µg/m3 w 2017 r. – wzrost o 5,1%, 
 dla PM2,5:  36,1 µg/m3 w 2016 r. i 35,9 µg/m3 w 2017 r. – spadek o 0,6%, 
 dla B(a)P: 4,8 ng/m3 w 2016 r. i 5,4 ng/m3 w 2017 r. – wzrost o 12,5%, 
 liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych PM10 w całym roku: 36,0 w 2016 r. 

i 40,3 w 2017 r. – wzrost o 11,3%,  

 w województwie śląskim: 
 dla PM10:  53,9 µg/m3 w 2016 r. i 61,4 µg/m3 w 2017 r. – wzrost o 13,9%, 
 dla PM2,5:  40,4 µg/m3 w 2016 r. i 44,8 µg/m3 w 2017 r. – wzrost o 10,9%, 
 dla B(a)P: 11,2 ng/m3 w 2016 r. i 17,8 ng/m3 w 2017 r. – wzrost o 58,9%, 
 liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych PM10 w całym roku: 73,0 w 2016 r. 

i 72,0 w 2017 r. – spadek o 1,4%. 

(dowód: akta kontroli str. 1783-1799, 1960-1961) 

Dane Ministerstwa Środowiska o wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza 

Dane na temat wielkości emisji poszczególnych zanieczyszczeń powietrza w skali kraju, 
jakimi dysponowało Ministerstwo Środowiska, pochodziły z raportu28 Krajowego Ośrodka 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami29 sporządzonego z datą lutego 2017 r. i obejmującego 
lata 2014-2015. Ministerstwo nie posiadało danych o emisji zanieczyszczeń na terenie 
poszczególnych województw, ponieważ KOBiZE nie szacowało emisji w takim ujęciu. 

                                                      
28  Krajowy bilans emisji SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2014 – 2015 w układzie klasyfikacji 

SNAP. 
29  Dalej: KOBiZE. 
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Podkreślenia wymaga, że POP sporządzane są przez samorządy województw dla 
obszarów obejmujących poszczególne województwa. Nie było zatem możliwe 
zweryfikowanie wielkości emisji przyjętych na potrzeby tworzonych POP. 

Ponadto, jak wskazano w ekspertyzach zewnętrznych wykonanych na zlecenie NIK30, dane 
o emisji zanieczyszczeń powietrza prezentowane w POP dla różnych okresów były 
nieporównywalne31.  

Ministerstwo Środowiska nie przeprowadzało, ani nie zlecało przeprowadzenia weryfikacji 
obliczeń dokonanych przez poszczególnych wykonawców POP. 

Dyrektor Generalna wyjaśniła, że Ministerstwo Środowiska nie ingeruje w POP, które są 
w gestii Zarządów Województw, które w drodze uchwały określają POP mające na celu 
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Marszałek 
Województwa określa przyczyny przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji 
w powietrzu i informuje Ministra Środowiska o działaniach podejmowanych w celu 
zmniejszenia emisji tych substancji (…). 

Ponadto, jak wyjaśniła Dyrektor Generalna, niezależnie od tego Ministerstwo Środowiska 
analizuje w ramach swoich możliwości funkcjonowanie POP pod kątem metodyki tworzenia 
tych dokumentów, w tym: zasad prowadzenia inwentaryzacji źródeł emisji, sposobu 
obliczania źródeł emisji, sposobu obliczania wielkości emisji z poszczególnych źródeł, 
stosowania instrumentów pozwalających na określenie stopnia realizacji założeń POP. 
Dobrym przykładem na to jest działanie MŚ w strukturach inicjatywy na rzecz poprawy 
stanu powietrza „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” Sieć ENEA. W ramach tej struktury 
odbywają się regularne spotkania z pracownikami urzędów marszałkowskich 
odpowiedzialnych za realizację POP, działających w Grupie ds. Ochrony Powietrza 
i Energetyki. Z udziałem pracowników MŚ w Sieci ENEA, na zlecenie Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska powstała ekspertyza pt. „Podniesienie skuteczności zarządzania 
jakością powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza w województwach. 
Część I i II”. W ramach tej ekspertyzy wskazane zostały: Metody i zakres inwentaryzacji 
źródeł niskiej emisji w kontekście dążenia do utworzenia w gminie jednolitej bazy danych 
wykorzystywanej przez organy administracji publicznej do celów publicznych. Przedmiotowe 
opracowanie jest poradnikiem jak skutecznie tworzyć POP i Plany działań 
krótkoterminowych tak aby uzyskać najlepszy efekt ekologiczny prowadzonych działań 
naprawczych. 

W powyższym poradniku wskazano m.in., że brak ujednoliconych na poziomie kraju 
wskaźników emisji zanieczyszczeń służących do obliczania wielkości emisji, utrudnia 
wskazanie jednej metody inwentaryzacji, a w szczególności zakresu inwentaryzacji źródeł 
niskiej emisji oraz zarekomendowano metodę wywiadu kwestionariuszowego jako 
skuteczne narzędzie w pozyskaniu danych dotyczących źródeł niskiej emisji. 

 (dowód: akta kontroli str. 5, 35-36, 104, 123, 127, 1705, 1750-1762, 1945-1957) 

Minister Środowiska nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 
17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji32, stosownie do którego Minister właściwy do spraw środowiska może określić, 

                                                      
30  Ekspertyzy wykonane przez firmę Atmoterm S.A. z siedzibą w Opolu na zlecenie NIK, w związku z kontrolą P/17/078 

Ochrona powietrza przed zanieczyszczaniami. Przedmiotem ekspertyz była m.in. analiza programów ochrony powietrza 
oraz efektów ich realizacji w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim. 

31  Wynika to m.in. z: metodyki zebrania danych wejściowych do inwentaryzacji, czyli na podstawie jakich źródeł informacji 
zostały przyjęte dane np. odnośnie natężenia ruchu na drogach, danych o zapotrzebowaniu na ciepło i sposobach pokrycia 
tego zapotrzebowania na danym obszarze;  dokładności danych wejściowych przyjętych do inwentaryzacji - rozdzielczość 
przestrzenna, jednostki obszaru (budynek, ulica, poligon); wskaźników emisji, które w znaczący sposób kształtują wielkość 
emisji z poszczególnych rodzajów źródeł (dla programów wykorzystywano odmienne źródła wskaźników emisji; rodzaj 
wskaźników wpływał również na udział pyłu PM2,5 w pyle PM10; wskaźniki emisji miały różny wskaźnik PM2,5/PM10, który dla 
samej emisji powierzchniowej kształtował się na poziomie od 0,6 do 0,98; miało to wpływ na wielkość emisji i różnice 
pomiędzy wykonanymi inwentaryzacjami w Programach);  okresu, dla którego wykonywana jest inwentaryzacja źródeł 
emisji - ze względu na zmieniający się zakres danych między innymi danych Głównego Urzędu Statystycznego; zmiany  
w zakresie sposobu liczenia emisji pyłów PM10 i PM2,5 (w odniesieniu do emisji ze źródeł punktowych czyli przemysłu 
wszystkie bazy danych, na podstawie których tworzona jest inwentaryzacja posiadają informację tylko i wyłącznie o pyle 
całkowitym (TSP), natomiast udział pyłu PM10 i PM2,5 nie jest nigdzie określany - podmioty gospodarcze nie są zobligowane 
do składania informacji o frakcjach pyłu całkowitego, dlatego też do inwentaryzacji przyjmowany jest on na podstawie 
dostępnej literatury w podziale na rodzaje działalności). 

32  Dz. U. z 2017 r. poz. 286 ze zm. 
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w drodze rozporządzenia, listę zestawień informacji i raportów (innych niż dotyczących: 
statystyk publicznych, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, systemu bilansowania i rozliczania 
wielkości emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla dużych źródeł spalania, 
sprawozdawczości w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych, bieżącej oceny jakości powietrza, w tym analiz modelowych) 
sporządzanych na potrzeby organów administracji publicznej oraz terminy ich 
przekazywania, kierując się potrzebą zapewnienia organom administracji publicznej pełnego 
i terminowego dostępu do informacji na temat wielkości emisji. 

Jak wyjaśniła Dyrektor Generalna Ministerstwo Środowiska planuje wyznaczenie jednego 
podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie inwentaryzacji emisji poszczególnych 
zanieczyszczeń powietrza zarówno na potrzeby dokonywania ocen jakości powietrza, 
jak i przygotowania programów ochrony powietrza. W tym celu 24 listopada 2017 r. został 
przekazany do Sejmu projekt zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – 
Prawo ochrony środowiska. Dokument ten transponuje przepisy Dyrektywy Komisji (UE) 
2015/480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiające przepisy 
dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych 
do oceny jakości powietrza w zakresie zadań Krajowego Laboratorium Referencyjnego 
i Wzorcującego (…). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz 
ustawy – Prawo ochrony środowiska33 weszła w życie 26 stycznia 2018 r. Na podstawie 
tych przepisów m.in. dodano ust. 7 w art. 88 ustawy Poś, który stanowi, że modelowanie 
matematyczne transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analizy wyników tego 
modelowania wykonuje Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. 

(dowód: akta kontroli str. 123, 128, 1115-1116) 

W Planie działań KPOP zawarto m.in. zdanie polegające na przygotowaniu Wytycznych do 
prowadzenia wojewódzkich i gminnych inwentaryzacji zanieczyszczeń powietrza, w tym 
opracowanie ujednoliconych wskaźników emisji w celu zapewnienia spójnych danych 
w ramach poszczególnych województw. Jako instytucję odpowiedzialną za jego realizację 
wskazano Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Zadanie zostało zaplanowane do 
wykonania w 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1705) 

Transgraniczne przemieszczanie się zanieczyszczeń 

Ministerstwo Środowiska dysponowało analizami na temat wpływu transgranicznego 
przemieszczania się zanieczyszczeń na jakość powietrza w Polsce. W latach 2015-2016 
czynnik ten nie stanowił o występowaniu przekroczeń stężeń B(a)P. W przypadku pyłu PM10 
wpływ źródeł transgranicznych na wysokość stężeń w powietrzu występował przede 
wszystkim w województwach zachodnich i południowych (od 2,3 do 12 µg/m3). W 2015 r. 
największy wpływ emisji ze źródeł transgranicznych odnotowano w województwie 
zachodniopomorskim, a w 2016 r. w województwie podkarpackim, gdzie udział ten stanowił 
ponad 40% wysokości stężenia, natomiast nie powodował przekroczeń wartości 
dopuszczalnych. Transgraniczne przemieszczanie się pyłu PM2,5 w 2015 r. było największe 
w województwie śląskim, a w 2016 r. również w województwie dolnośląskim. Najwyższy 
udział źródeł transgranicznych w stężeniach dwutlenku azotu (NO2) odnotowano w 2015 r. 
w województwach lubuskim i zachodniopomorskim (powyżej 50%), w 2016 r. poza ww. 
województwami również w województwie dolnośląskim. 

Z wszystkimi krajami sąsiadującymi z Polską zawarto łącznie dziewięć umów i porozumień, 
w których mowa m.in. o ochronie powietrza i współpracy w tym zakresie. 

Ministerstwo Środowiska nie tworzyło odrębnej polityki lub zasad działania dotyczącej 
transgranicznego przemieszczania zanieczyszczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 37-38, 95-103, 123, 162-250) 

                                                      
33  Dz. U. z 2018 r. poz. 88. 
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Zlecanie analiz związanych z problematyką ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami 

Jak wyjaśniła Dyrektor Generalna Ministerstwa Środowiska analizami zleconymi podmiotom 
zewnętrznym dotyczącym problematyki ochrony powietrza były: Analiza możliwości 
aktualizacji oraz aktualizacja modelu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń podanego 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu ze względu na poziom dopuszczalny pyłu drobnego 
PM2,5; Przygotowanie bazy danych oraz wykonanie pilotażowych testów w zakresie 
wytworzenia raportów dotyczących programów ochrony powietrza; Lista substancji 
i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej; Poradnik: Jak palić 
w piecach domowych, dbając o swoje zdrowie i środowisko?; Analiza w zakresie określenia 
szacunkowego wpływu wytwarzania biokomponentów i biopłynów na zasoby wodne oraz na 
jakość wody i gleby; Analiza możliwości ustanowienia w Polsce stref ograniczonej emisji 
z transportu; Opracowanie planu implementacyjnego nowego pakietu UE The Clean Air 
Policy Package w tym wynikających z niego nowych regulacji prawnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 5, 36-37, 124, 251- 845) 

Dokumenty strategiczne 

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 
zawarto ogólny opis zagadnienia zanieczyszczenia powietrza i identyfikację źródeł tego 
stanu, ogólne sposoby zaradzenia problemowi i zadania do realizacji w perspektywie 2020 
i 2030 r. wraz z dwoma miernikami stopnia realizacji zadania. 

W dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2030 r.34 zagadnienie przeciwdziałaniu 
zanieczyszczeniu powietrza pojawia się sporadycznie na wysokim poziomie ogólności, 
głównie w kontekście wykorzystywania niskoemisyjnych źródeł energii. Ponadto wskazano 
tam, że wykorzystywane będą wszystkie dostępne technologie wytwarzania energii z węgla 
przy założeniu, że będą prowadziły do redukcji zanieczyszczeń powietrza. 

W Krajowym planie działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych35 kwestia czystego 
powietrza pojawiła się w odniesieniu do rozwoju rynku biopaliw ciekłych oraz wyznaczania 
stref dla ekologicznego transportu publicznego w miastach oraz zwolnień z opłat za 
parkowanie. 

W Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce36 w ramach działań 
wspierających wskazano konieczność opracowania, przy współpracy z Ministerstwem 
Środowiska, w terminie do końca 2018 r., uwarunkowań prawnych oraz środowiskowych 
wraz z propozycją instrumentów wsparcia dla stosowania w indywidualnych 
gospodarstwach domowych do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych na określonych 
obszarach Polski (…) alternatywnym rozwiązaniem może okazać się stosowanie paliw 
o zaostrzonych normach emisyjnych, których spalanie poprawi jakość powietrza eliminując 
na tych obszarach spalanie paliw cechujących się wysoką emisyjnością.  

W Planie rozwoju elektromobilności w Polsce uwzględniono zagadnienie zanieczyszczenia 
powietrza, którego źródłem jest emisja liniowa (wynikająca z transportu): poprawa stanu 
powietrza dzięki rozwojowi elektromobilności wpłynie więc nie tylko na poprawę zdrowia 
publicznego (mniejsze koszty opieki zdrowotnej), ale także na ograniczenie zniszczeń 
w środowisku naturalnym i w substancji budynków. Ponadto podkreślono konieczność 
tworzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 1705) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

Minister Środowiska nie podjął działań w celu ustalenia kluczowych wielkości dla 
przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści całego procesu naprawczego dotyczącego 
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami w skali kraju. Ministerstwo Środowiska 
nie dysponowano danymi odnośnie do faktycznie poniesionych kosztów (z uwzględnieniem 

                                                      
34  Dokument ten stanowi załącznik do uchwały nr 157/2010 Rady Ministrów z dnia 29 września 2010 r. i dostępny jest pod 

adresem: http://www.me.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf. 
35  Dostępny pod adresem: http://www.me.gov.pl/Energetyka/Odnawialne+zrodla+energii/Krajowy+plan+dzialan. 
36  Ministerstwo Energii, Warszawa 2018 r. Dostępny pod adresem: http://bip.me.gov.pl/node/27601. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

http://www.me.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf
http://www.me.gov.pl/Energetyka/Odnawialne+zrodla+energii/Krajowy+plan+dzialan
http://bip.me.gov.pl/node/27601
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wszystkich źródeł finansowania) działań realizowanych na szczeblu regionalnym, na którym 
odbywa się ich bezpośrednie wdrażanie, a także szczegółową prognozą tych wydatków, 
które należy ponieść aby zapewnić wymaganą jakość powietrza. Nie można było zatem 
ustalić wysokości środków publicznych, jakie Polska wydatkuje na zagadnienia związane 
z ochroną powietrza. Ponadto w Ministerstwie Środowiska nie przeprowadzono analizy 
mającej na celu ustalenie w skali kraju kosztów zewnętrznych powodowanych 
niedostateczną jakością powietrza, a także dysponowano bardzo ograniczonymi 
informacjami na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie37. 

Dyrektor Generalna Ministerstwa Środowiska wyjaśniła m.in., że w przypadku danych 
dotyczących POIiŚ nie było możliwe zagregowanie informacji dotyczących wydatków 
według zaproponowanych kategorii działań naprawczych38, ani w podziale na poszczególne 
województwa. Wynika to ze sposobu zbierania danych, w oparciu o funkcjonujący system 
teleinformatyczny. Ponadto w zakresie wydatków NFOŚiGW Dyrektor Generalna 
Ministerstwa Środowiska wyjaśniła, że przekazane informacje zawierają dane dotyczące 
wydatków związanych z działaniami bezpośrednio lub pośrednio dedykowanymi poprawie 
jakości powietrza. Niestety nie jest możliwe wyodrębnienie i pokazanie wydatków 
związanych wyłącznie z finansowaniem działań na rzecz poprawy stanu powietrza 
w Polsce. Wynika to z faktu, że poszczególne działania przeprowadzane są przez różne 
resorty, które nie są wyłącznie dedykowane poprawie jakości powietrza a do poprawy jego 
stanu się przyczyniają. 

W ocenie NIK brak powyższych danych utrudniał skuteczne i efektywne planowanie działań 
naprawczych i prawidłowe ukierunkowanie wydatków publicznych. Tymczasem wg raportów 
instytucji międzynarodowych niedostateczna jakość powietrza w Polsce powoduje 47 720 
przedwczesnych zgonów rocznie (z uwagi na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza 
pyłem PM2,5 oraz dwutlenkiem azotu)39, a ekonomiczne skutki tego stanu oszacowano na 
poziomie 12,9% PKB40.  

(dowód: akta kontroli str. 5, 12, 16-28, 34, 120, 120-129, 306-367, 1117, 1128-1129,  
1139-1147, 1611, 1800-1868) 

Pomimo prawidłowej diagnozy sytuacji związanej z ponadnormatywnymi stężeniami 
niektórych zanieczyszczeń powietrza w skali kraju (zwłaszcza PM10 i PM2,5, B(a)P oraz 
NO2), wynikającej z wielu posiadanych przez Ministerstwo opracowań i monitorowania stanu 
zanieczyszczeń powietrza, wskazujących na istotne dane dla zarządzania procesem 
poprawy jakości powietrza, kontrolowana jednostka nie podjęła działań w celu ustalenia 
kluczowych wielkości dla przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści całego procesu 
naprawczego w badanym obszarze (brak danych o faktycznie poniesieniach 
i prognozowanych na przyszłość wydatkach na ochronę powietrza, a także nieustalenie 
kosztów zewnętrznych powodowanych złą jakością powietrza). 

2. Realizowanie, monitorowanie oraz koordynacja działań 
na rzecz ochrony powietrza na obszarze kraju 

Współpraca z organami innych państw w przypadkach wskazanych w art. 92a ustawy Poś 

Dyrektor Generalna Ministerstwa Środowiska wyjaśniła, że Ministerstwo prowadzi 
współpracę bilateralną w zakresie ochrony powietrza z Republiką Federalną Niemiec oraz  
 
  

                                                      
37  Przykładowo w Krajowym Program Ochrony Powietrza, opracowanym przez Ministerstwo Środowiska w 2015 r., 

poświęcono zaledwie niecałą stronę na omówienie tych zagadnień, które przedstawiono w sposób bardzo ogólnikowy  
i wybiórczy. W Programie tym wskazano również, że wg szacunków koszty złej jakości powietrza oszacowano  
w województwie małopolskim na kwotę 2,8 mld zł rocznie.  

38  W podziale na działania mające na celu ograniczenie emisji powierzchniowej, liniowej i punktowej. 
39  Europejska Agencja Środowiska, Air quality in Europe — 2017 report (str. 57-58). Raport dostępny pod adresem: 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017. 
40  Światowa Organizacja Zdrowia, Economic cost of the health impact of air pollution in Europe, 2015 (str. 27-28). Raport 

dostępny pod adresem: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-
pollution-en.pdf. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf
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Republiką Czeską na podstawie art. 92a ustawy Poś41 (…) w latach 2010-2013 realizowany 
był projekt Air Silesia – System informacji o jakości powietrza na obszarze pogranicza 
Polsko-Czeskiego w regionie Śląska i Moraw. Projekt doprowadził do utworzenia 
regionalnego systemu informacji o jakości powietrza w regionie morawsko-śląskim, ze 
szczególnym uwzględnieniem pyłu zawieszonego. Powodem realizacji projektu było 
niedotrzymywanie obowiązujących standardów jakości powietrza. Jest to spowodowane 
emisją zanieczyszczeń z licznych  źródeł  komunalnych, przemysłowych i komunikacyjnych 
usytuowanych w silnie uprzemysłowionym obszarze tego regionu. Dla diagnozy sytuacji  
i określenia wpływu poszczególnych źródeł emisji na pole ich stężeń wykorzystany został 
opracowany przez zespół specjalistów z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie 
matematyczny model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, weryfikowany przez model 
stosowany w Polsce. W ramach projektu oba modele zostały rozszerzone na cały obszar 
pogranicza z uwzględnieniem rozprzestrzeniania się drobnych i ultradrobnych cząstek, 
odpowiedzialnych między innymi za wzrost ryzyka zachorowalności na choroby układu 
oddechowego i naczyniowo-krążeniowego. Stworzono bazy informacji dla potrzeb 
prognozowania i weryfikacji modeli jakości powietrza takie jak: źródła emisji zanieczyszczeń 
pyłowych po obu stronach granicy oraz niezbędne dane geograficzne (GIS) 
i meteorologiczne. Organizowano wspólne pomiary w celu kalibracji modeli. Dzięki tym 
działaniom możliwa była ocena transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego. Kolejnym etapem była adaptacja modelu eksploracji danych do 
prognozowania wysokich stężeń zanieczyszczeń w regionie polsko-czeskiego pogranicza 
na obszarze morawsko-śląskim. Efektem projektu jest opracowanie systemu informacji 
internetowej oraz elektronicznej o jakości powietrza na danym obszarze dla potrzeb 
zarządzania środowiskiem i dla społeczności lokalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 1119, 1135-1136) 

Realizacja programu Czyste powietrze 

Ze względu na niezadowalający stan jakości powietrza 25 kwietnia 2017 r. Rada Ministrów 
przyjęła następujące rekomendacje Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie 
działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju 
wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza pod nazwą Program „Czyste Powietrze”: 
1) maksymalne przyspieszenie prac nad rozporządzeniem ws. wymagań dla kotłów na 

paliwo stałe, które powinno zostać przyjęte do końca kwietnia 2017 roku, tak aby jego 
postanowienia zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 
2017/2018; 

2) pilne wprowadzenie rozporządzenia ws. norm jakościowych dla paliw stałych, które 
powinno wejść w życie w I połowie 2017 roku, po wprowadzeniu zmian do ustawy 
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; 

3) priorytetyzacja w terminie do końca września 2017 r. środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działaniach prowadzących do jak 
najszybszej poprawy jakości powietrza w celu osiągnięcia maksymalnego efektu 
ekologicznego; 

4) wprowadzenie jeszcze w 2017 r. wymogu stopniowego podłączania do sieci 
ciepłowniczej zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich budynków, o ile nie 
dysponują efektywnym źródłem ciepła, w taki sposób by minimalizować związane z tym 
koszty oraz zapewnić wsparcie finansowe osobom go potrzebującym; 

5) istotne obniżenie począwszy od 1 stycznia 2018 r. stawek za pobór energii elektrycznej 
w okresach zmniejszonego na nią zapotrzebowania, w tym poprzez zmiany  
w przepisach prawa energetycznego, w celu zachęcenia do instalacji pieców 
elektrycznych lub pomp ciepła na terenach, gdzie brak jest możliwości podłączenia do 
scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych; 

                                                      
41  Zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy Poś w przypadku wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ryzyka przekroczeń 

poziomów dopuszczalnych albo przekroczeń poziomów docelowych lub dopuszczalnych, powiększonych o margines 
tolerancji, lub poziomów alarmowych oraz celów długoterminowych, spowodowanych przenoszeniem zanieczyszczeń 
z terytorium innego państwa, minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska, za pośrednictwem zarządu województwa właściwego dla obszaru, na którym stwierdzono ryzyko tych 
przekroczeń lub przekroczenia, prowadzi konsultacje z właściwym organem tego państwa w celu analizy możliwości 
wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka przekroczeń oraz skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 
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6) rozwój sieci stacji pomiarowych składających się na system państwowego monitoringu 
powietrza, co umożliwi w szczególności identyfikację źródeł zanieczyszczeń;  

7) włączenie pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania 
informacyjne w ramach pracy socjalnej w zakresie efektywnego wykorzystywania 
energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, 
uzyskanie dodatków energetycznych, czy środków pieniężnych na dofinasowanie 
ogrzania domu/mieszkania w ramach dodatków mieszkaniowych; 

8) opracowanie założeń kompleksowej polityki publicznej zapewniającej optymalną 
ochronę wrażliwych grup społecznych przed „ubóstwem energetycznym”; 

9) przeprowadzenie kampanii edukacyjnych, w tym na temat optymalnych sposobów 
palenia w kotłach oraz związanych z tym skutkach zdrowotnych; 

10) wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli 
pojazdów, a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzania badania spalin w trakcie 
kontroli drogowej; 

11) wykorzystanie mechanizmów podatkowych, w celu wprowadzenia zachęt dla transportu 
niskoemisyjnego, w tym niskiej stawki akcyzy dla samochodów hybrydowych oraz 
braku opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów elektrycznych; 

12) wprowadzenie rozwiązań umożliwiających tworzenie stref niskoemisyjnych oraz 
okresowego ograniczania liczby samochodów w ruchu w obrębie obszarów miejskich;  

13) wprowadzenie regulacji przeciwdziałających blokowaniu klinów napowietrzających 
miasta oraz rozwiązań podnoszących rangę zawodu urbanisty w kontekście 
zagospodarowania przestrzennego; 

14) utworzenie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju instrumentu dedykowanego 
wsparciu rozwoju technologii niskoemisyjnych, w szczególności zorientowanych na 
poprawę jakości powietrza; 

15) opracowanie oraz szerokie konsultacje społeczne Programu „Czyste Powietrze” oraz 
wzmocnienie Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza  
i powierzenie mu zadania czuwania nad pilnym i efektywnym wdrożeniem niniejszych 
rekomendacji. 

Na 7 grudnia 2017 r. zrealizowano 2 z 15 zadań wynikających z przyjętych w dniu 
25 kwietnia 2017 r. przez Radę Ministrów rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów – tzw. Program pt. „Czyste powietrze”. Ponadto do końca lutego 2018 r. 
zrealizowano kolejne trzy zadania (nr 5, 11 i 12). 

Minister Środowiska nie posiadał wystarczającego rozeznania na temat podejmowanych 
przez inne resorty działań mających istotny wpływ na ochronę powietrza przed 
zanieczyszczeniami. Jedną z rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 
dotyczącą tzw. Programu „Czyste powietrze” było wprowadzenie w 2017 r. wymogu 
stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych na terenach 
miejskich i podmiejskich, a resortami odpowiedzialnymi za realizację tego zadania były 
Ministerstwa: Rozwoju, Infrastruktury i Budownictwa, Energii oraz Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. W toku kontroli podano, że do realizacji tego zadania zostało wskazane 
Ministerstwo Infrastruktury, a z kolei wg tego resortu odpowiedzialnym za realizację tej 
rekomendacji powinno być Ministerstwo Energii. Z kolei z wyjaśnień Ministra Energii wynika, 
że stosowna zmiana została wprowadzona w 2016 r. w przepisach ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne42 (art. 7b), a obecnie resortem wiodącym w tej 
kwestii powinno być Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, z uwagi na konieczność 
wprowadzenia stosownych regulacji na poziomie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane43. Z kolei inne zadanie z Programu „Czyste powietrze” zobowiązywało Ministra 
Energii do opracowania założeń i wdrożenia w 2017 r. kompleksowej polityki publicznej 
zapewniającej optymalną ochronę wrażliwych grup społecznych przed „ubóstwem 
energetycznym”. Minister Energii nie zrealizował tego zadania w wyznaczonym czasie, 
a jego działania ograniczyły się do powołania zespołu do spraw ograniczenia ubóstwa 
energetycznego w Polsce. Równocześnie Minister Rozwoju, a następnie przejmujący jego 
zadania w tym zakresie Minister Przedsiębiorczości i Technologii podjął realizację programu 
o charakterze pilotażowym, który ma m.in. na celu wypracowanie mechanizmów 

                                                      
42  Dz. U. z 2017 r. poz. 220, ze zm. 
43  Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. 
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skierowanych na redukcję ubóstwa energetycznego i dla zapewnienia odpowiedniego 
wsparcia finansowego tego programu nawiązał współpracę z NFOŚiGW. W procesie tym 
nie uczestniczył jednak Minister Środowiska, mimo że sprawuje nadzór nad działalnością 
NFOŚiGW. 

 (dowód: akta kontroli str. 31-32, 131-154, 974-992, 1051-1081, 1213, 1225) 

Program KAWKA 

Odnośnie do rezygnacji z realizacji programu KAWKA Dyrektor Generalna wyjaśniła: 
odpowiadając na pytanie czy MŚ w ramach nadzoru nad NFOŚiGW planuje zastąpić 
program „KAWKA” innym ogólnokrajowym instrumentem finansowym wspierającym 
wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, informuję że instytucją 
odpowiedzialną za wdrażanie programu KAWKA jest NFOŚiGW. Jednostka ta jest 
państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. Władze Funduszu w sposób samodzielny, w granicach swych 
kompetencji oraz uwzględniając obszary wsparcia wynikające z ustawy Poś, ustalają 
kierunki i zasady udzielanej pomocy. We właściwości NFOŚiGW leży więc określanie 
optymalnych form wsparcia oraz jego grup docelowych. 

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że podjęcie ewentualnej decyzji o wznowieniu 
programu KAWKA (podobnie jak podjęta decyzja o zaprzestaniu realizacji Programu) leży 
w kompetencji organów NFOŚiGW, w szczególności Zarządu. 

Natomiast w sprawie możliwych następstw rezygnacji z realizacji programu KAWKA, należy 
zwrócić uwagę, że NFOŚiGW — oprócz (…) Programu REGION — dysponuje szeroką 
ofertą (nie tylko finansową) wpisującą się w działania na rzecz ochrony powietrza. W tym 
celu wykorzystywane są zarówno publiczne środki krajowe, jak i europejskie 
(w szczególności w ramach wdrażanej przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem 
Energii osi priorytetowej I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki" dofinansowywanego ze 
środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). 
Wymienić warto chociażby następujące programy i działania realizowane przez Fundusz lub 
przy jego udziale: 
• Program Poprawa jakości powietrza (w tym wsparcie dla geotermii, zmniejszenia 
zużycia energii w budownictwie). 
• Program Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej 
gospodarki (w tym wsparcie dla efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych). 
• Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. 
• Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych 
źródeł energii w przedsiębiorstwach realizowane w ramach I osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
• Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach w ramach i osi 
priorytetowej POIŚ 2014-2020. 
• Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w ramach I osi priorytetowej POIŚ 
2014-2020. 
• Program Operacyjny PL 04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł 
energii finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (wdrażany do 2017 r.). 

Ponadto NFOŚiGW realizuje wspólnie z 14 wfośigw oraz Województwem Lubelskim projekt 
pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego 
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej OZE. Usługi doradcze 
świadczone w ramach projektu są bezpłatne i dostępne dla każdego. Projekt jest 
dofinansowywany ze środków POIŚ 2014- 2020. 

Dodatkowo należy wspomnieć, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 wdrażane jest Działanie 1.7 poświęcone bezpośrednio poprawie 
jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego pn. kompleksowa likwidacja niskiej 
emisji na terenie województwa śląskiego”, na które przeznaczone zostało ponad 240 mln 
EUR. Instytucją Wdrażającą dla Działania jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  
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Pomijając gminy, równoległym do NFOŚiGW i autonomicznym wobec Ministra Środowiska 
źródłem finansowania przedsięwzięć służących ochronie powietrza są również wfośigw 
(samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych), 
dysponujące środkami własnymi, o których przeznaczeniu rozstrzygają organy wfośigw. 
Ponadto należy zwrócić uwagę, że wszystkie województwa (samorządy województw) także 
bezpośrednio dysponują środkami, które mogą być wykorzystane na działania 
przyczyniające się do ochrony powietrza. I tak, w ramach zarządzanych przez zarządy 
województw i dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej regionalnych programów 
operacyjnych dla lat 2014-2020 (RPO) na zagadnienia związane z transformacją w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej przewidziano ok. 4,5 mld EUR (wkład UE). Decyzje dotyczące 
rozdysponowania tych środków są podejmowane przez władze samorządowe na szczeblu 
województwa lub upoważnione przez nie instytucje. 

(dowód: akta kontroli str. 1098-1114, 1129-1132, 1800-1813) 

Monitorowanie realizacji POP, w tym analiza efektywności działań 

Dyrektor Generalna Ministerstwa Środowiska wyjaśniła, że koordynacja zadań na rzecz 
ochrony powietrza na obszarze Polski odbywa się w ramach działalności Sieci ENEA. 
Odbywano regularne spotkania z pracownikami urzędów marszałkowskich 
odpowiedzialnych za realizację POP, działających w Grupie ds. Ochrony Powietrza 
i Energetyki. W ramach Sieci ENEA odbywają się także spotkania wyjazdowe, 
organizowane przez poszczególne województwa, podczas których pracownicy mają 
możliwość zgłaszania uwag, zapytań z zakresu realizacji działań naprawczych na obszarze 
swoich województw. 

(dowód: akta kontroli str. 1120, 1124, 1137) 

W Ministerstwie Środowiska prowadzono analizy, które samorządy województw 
wywiązywały się z obowiązków dokonania aktualizacji POP (stosownie do art. 91 ust. 9c 
ustawy Poś). 

(dowód: akta kontroli str. 1116, 1122-1124, 1137-1138) 

Czynności nadzorcze Ministerstwa Środowiska nad realizacją POP ograniczały się głównie 
do powyższych analiz. Ocena podejmowanych lokalnie działań i ich rezultatów opierała się 
na przedkładanych do Ministerstwa Środowiska przez j.s.t. sprawozdaniach z realizacji 
POP. Tymczasem kontrole prowadzone przez NIK w pięciu urzędach marszałkowskich 
wykazały, że w województwach mazowieckim i łódzkim brak w POP jakichkolwiek 
elementów dających możliwość oceny efektów ekologicznych, a w przypadku województwa 
śląskiego przedstawione efekty ekologiczne były niewiarygodne (NIK zleciła wykonanie 
analiz zewnętrznemu podmiotowi). 

Zdaniem NIK, powyższe uniemożliwiło Ministerstwu Środowiska ustalenie stopnia 
zaawansowania realizacji poszczególnych POP. W nawiązaniu do uzyskanych w toku 
kontroli wyjaśnień Dyrektor Generalnej Ministerstwa Środowiska NIK zauważa również, że 
ocena stopnia realizacji POP na podstawie Krajowego Wskaźnika Średniego Narażenia jest 
niemiarodajna, ponieważ wysokość stężeń zanieczyszczeń powietrza w danym roku 
kształtowana jest głównie wskutek czynników zewnętrznych związanych z warunkami 
atmosferycznymi (głównie temperatura powietrza, warunki wietrzne, ciśnienie 
atmosferyczne oraz wielkość opadów). 

Ministerstwo Środowiska mimo deklarowanego przeprowadzania analiz stopnia realizacji 
POP (w tym tempa i efektów działań) nie było w stanie wskazać, ile czasu potrzeba na 
osiągniecie wymaganej jakości powietrza przykładowo w województwach: dolnośląskim, 
łódzkim, małopolskim, mazowieckim i śląskim. 

(dowód: akta kontroli str. 48-51, 1115-1116, 1121-1124, 1138, 1869-1955) 

Jak wyjaśniła Dyrektor Generalna Ministerstwa Środowiska analiza efektywności 
poszczególnych działań na rzecz ochrony powietrza, czyli ich wpływu na poprawę jakości 
powietrza została zawarta w Sprawozdaniu okresowym z realizacji zadań Komitetu 
Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza. (…) Analizy efektywności 
działań na rzecz ochrony powietrza będą mogły przeprowadzić również samorządy 
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wykorzystując ekspertyzę wykonaną w ramach sieci ENEA pt. „Podniesienie skuteczności 
zarządzania jakością powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza 
w województwach. Część I i II". 

W powyższym sprawozdaniu opisano sposób realizacji zadania Nadanie odpowiedniego 
priorytetu poprawy jakości powietrza – w działaniach NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. 
Wskazano m.in., że NFOŚiGW na wniosek Ministra Środowiska dokonał przekrojowej 
analizy realizowanych instrumentów wsparcia działań w zakresie ochrony powietrza. (…) 
Zgodnie z przeprowadzoną analizą, na podstawie dotychczas realizowanych programów 
NFOŚiGW, najbardziej efektywnym działaniem pod kątem poprawy jakości powietrza są 
działania w zakresie wzrostu efektywności wykorzystania systemów ciepłowniczych. 

Zdaniem NIK, powyższa analiza efektywności działań NFOŚiGW (choć niewątpliwie cenna) 
nie obejmuje w swojej istocie wszystkich działań realizowanych w całej Polsce. 

(dowód: akta kontroli str. 1127-1128, 1150-1182) 

W kontekście niedotrzymania norm jakości powietrza Dyrektor Generalna Ministerstwa 
Środowiska wyjaśniła, że (na 18 stycznia 2018 r.) przeciwko Polsce toczyły się 
postępowania w zakresie: 

1) skargi wniesionej do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Polsce dotyczącej 
stwierdzenia, że poprzez: 

 przekraczanie od 2007 do co najmniej 2013 roku dobowych wartości 
dopuszczalnych dla pyłu PM 10 w 35 strefach i rocznych wartości dopuszczalnych dla pyłu 
PM 10 w dziewięciu strefach oraz braku informacji wskazujących na to, że sytuacja ta uległa 
poprawie; 

 brak przyjęcia odpowiednich działań w programach ochrony powietrza 
zmierzających do jak najkrótszego okresu występowania przekroczeń wartości 
dopuszczalnych pyłu PM 10 w powietrzu; 

 przekraczanie dobowych wartości dopuszczalnych zwiększonych o margines 
tolerancji od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2011 r. w strefie 14.17 – miasto Radom, 
14.18 – strefie pruszkowsko – żyrardowskiej i 16.5 – strefie kędzierzyńsko-kozielskiej oraz 
od 1 stycznia 2011 r. do 10 czerwca 2011 r. w strefie 30.3 – ostrowsko-kępińskiej; 

 nieprawidłową transpozycję art.23 ust. I akapit 2 dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy, 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom przewidzianym odpowiednio w art. 13 ust. 1 
w związku z załącznikiem XI, art. 23 ust. 1 akapit 2, jak również w art. 22 ust. 3 w związku  
z załącznikiem XI dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 
2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy; 

2) przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla dwutlenku azotu dla 4 stref w kraju (…) 

Komisja Europejska zgodnie z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stwierdziła w dniu 26 lutego 2016 r. uchybienie przez Rzeczpospolitą Polską 
zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 13 ust. 1 dyrektywy 2008/50/WE (załącznik 
XI sekcja B odnoszący się do spełnienia poziomów dopuszczalnych w zakresie dwutlenku 
azotu) i wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia. 

(dowód: akta kontroli str. 1136) 

Wydatki Ministerstwa Środowiska na zadania związane z ochroną powietrza 

Ministerstwo Środowiska w latach 2014-2017 (I połowa) sfinansowało wykonanie analiz 
zleconych podmiotom zewnętrznym oraz przygotowanie i przeprowadzenie kampanii 
medialnych za kwotę łączną 3 880,0 tys. zł. 

W ramach powyższych wydatków uzyskano: Analizę możliwości aktualizacji oraz 
aktualizację modelu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń podanego w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) ze względu na poziom 
dopuszczalny pyłu drobnego PM2,5; opracowanie pn. Przygotowanie bazy danych oraz 
wykonanie pilotażowych testów w zakresie wytworzenia raportów dotyczących programów 
ochrony powietrza oraz Lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną 
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uciążliwości zapachowej. Stworzono Poradnik: Jak palić w piecach domowych, dbając 
o swoje zdrowie i środowisko? W latach 2015-2016 przeprowadzono kampanię edukacyjną 
Tworzymy atmosferę w ramach zamówienia Realizacja ogólnopolskiej cross-mediowej 
kampanii informacyjno-promocyjnej w zakresie ochrony powietrza”. 

(dowód: akta kontroli str. 1117, 1128) 

Uchwały antysmogowe 

W toku konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw stałych Ministerstwo Środowiska wskazało m.in., że niezbędne jest 
dla węgla o najmniejszym uziarnieniu (0-20 mm) określenie maksymalnie na poziomie 25% 
udziału frakcji poniżej 1 mm, która jest charakterystyczna dla mułów i flotokoncentratów.  

Równocześnie w obowiązujących uchwałach antysmogowych wprowadzonych przez 
siedem samorządów województw paliwa te zdefiniowano w inny sposób. W regulacjach tych 
przyjęto w szczególności, że muły i flotokoncentraty to paliwa o uziarnieniu do 3 mm lub nie 
dopuszczono do stosowania paliw, w których udział masowy węgla kamiennego 
o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%, a w jednym z województw uwzględniono 
również możliwość wystąpienia w tej najdrobniejszej frakcji węgla brunatnego. 

(dowód: akta kontroli str. 1236, 1241, 1893-1897) 

Możliwość pobierania opłaty miejscowej 

Zagadnienie jakości powietrza związane jest m.in. z możliwością pobierania przez gminy 
opłaty miejscowej, przy czym możliwość ta uzależniona jest od spełnienia warunków 
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie 
warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę 
miejscową44. 

Na pytanie NIK, czy Ministerstwo Środowiska posiada informacje w zakresie możliwości 
wystąpienia przypadków pobierania opłaty miejscowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych45 w gminach położonych 
na terenie stref, w których nie są dotrzymywane poziomy dopuszczalne niektórych 
substancji (przede wszystkim PM10, PM2,5, NO2), Dyrektor Generalna udzieliła wyjaśnień, 
iż z odpowiedzi uzyskanej z Ministerstwa Zdrowia wynika, że zgodnie z przepisami 
powyższej ustawy rada gminy może wprowadzić opłatę miejscową, a następnie przytoczono 
treść art. 17 ust. 1 i ust. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy rada gminy może wprowadzić opłatę 
miejscową, którą pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających 
korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt 
osób w tych celach. Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia ws. warunków dla poboru opłaty 
miejscowej za minimalne warunki klimatyczne uznaje się zachowanie na terenie strefy46, na 
obszarze której położona jest miejscowość, dopuszczalnych poziomów niektórych 
substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi, określonych w przepisach 
o ochronie środowiska. 

W latach 2014-2016 217 polskich gmin pobrało opłatę miejscową na sumę 99 178,3 tys. zł, 
a w I połowie 2017 r. 158 gmin uzyskało łączne dochody z tego tytułu w wysokości 
8 868,6 tys. zł. 

Wyniki oceny i klasyfikacji stref dla zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, opracowywane 
przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w terminie do 30 kwietnia za poprzedni 
rok kalendarzowy na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w stacjach Państwowego 
Monitoringu Środowiska wskazywały, że na 46 stref wyznaczonych w Polsce: w 2014 r. 
4 z nich zaliczono do klasy A (w której poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekracza 
poziomu dopuszczalnego), a pozostałe do klasy C (gdzie poziom stężeń zanieczyszczenia 
przekracza poziom dopuszczalny), w 2015 r. 7 z 46 stref zakwalifikowano do klasy A 
(pozostałe do klasy C) oraz w 2016 r. 11 do klasy A i 35 do klasy C.  

                                                      
44  Dz. U. nr 249 poz. 1851. Dalej: rozporządzenie ws. warunków dla poboru opłaty miejscowej. 
45  Dz. U. z 2017 poz. 1785 ze zm. 
46  Strefy, o której mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Poś. 
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Zestawienie powyższych informacji wskazywało, że w latach 2014-2016 dochody gmin 
z tytułu opłaty miejscowej na sumę 93 931,5 tys. zł pobrane zostały mimo niespełnienia 
przez poszczególne miejscowości minimalnych warunków klimatycznych. Kwota ta 
stanowiła 94,7% ogółu dochodów z tego tytułu pobranych w Polsce. W pięciu 
województwach objętych kontrolą NIK w zakresie ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniami w latach 2014-2016 uzyskano łącznie 32 005,4 tys. zł takich 
dochodów47, w tym w województwach: dolnośląskim 10 650,5 tys. zł, łódzkim 27,3 tys. zł, 
małopolskim 16 070,3 tys. zł, mazowieckim 965,6 tys. zł, śląskim 4 291,7 tys. zł. 

Minister Środowiska nie wykazał aktywnej postawy w kwestii analizy problemów – wspólnie 
z innymi podmiotami – dotyczących skuteczności rozwiązań prawnych odnoszących się do 
możliwości pobierania opłaty miejscowej, mimo że kwestie te są ściśle związane z jakością 
powietrza. Ustalenia kontroli wskazują, że istnieje dualizm prawny skutkujący różnymi 
zasadami stosowania tych przepisów. Z jednej strony są gminy, które pobierają opłatę 
miejscową w miejscowościach, ustalonych jeszcze przez wojewodów i minimalne warunki 
klimatyczne (m.in. osiągnięcie wymaganej jakości powietrza) nie muszą być w nich 
spełnione. Odmienna sytuacja występuje w przypadku ustalenia przez rady gmin po 
15 stycznia 2008 r. listy miejscowości, w których można pobierać opłatę miejscową. 

 (dowód: akta kontroli str. 1134, 1183-1201, 1426-1459, 1579-1610) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Minister Środowiska nie prowadził bieżącej analizy skuteczności działań naprawczych 
wdrażanych na poziomie regionalnym, a tym samym nie dysponował wiarygodnymi 
i pełnymi informacjami o rezultatach tych działań oraz stopniu osiągnięcia założonych 
celów (efektów ekologicznych) określonych w poszczególnych POP. Brak tych danych 
nie pozwalał na oszacowanie przybliżonego czasu potrzebnego do osiągnięcia 
wymaganej jakości powietrza w poszczególnych regionach kraju. Kontrola NIK 
prowadzona w pięciu urzędach marszałkowskich wykazała, że tylko samorządy 
województw małopolskiego i dolnośląskiego posiadały adekwatne dane w tym zakresie. 
Natomiast samorząd województwa śląskiego, z uwagi na niejednolitą metodykę 
określania efektów ekologicznych, dysponował danymi niewspółmiernymi do faktycznie 
osiągniętych efektów działań naprawczych. Z kolei w województwach mazowieckim 
i łódzkim w ogóle nie określano wymaganych do osiągniecia efektów ekologicznych 
i tym samym nie gromadzono danych o stopniu realizacji POP. Z uwagi na powyższe, do 
oszacowania stopnia realizacji zadań wskazanych w POP w ww. trzech województwach, 
NIK wykorzystała ekspertyzy firmy zewnętrznej48. Zarówno z wyników kontroli NIK oraz 
danych ustalonych w tych ekspertyzach wynika, że dotychczasowe tempo realizacji 
działań naprawczych (w latach 2014-2016) jest dalece niewystarczające do osiągnięcia 
wymaganej jakości powietrza w perspektywie czasowej założonej w aktualnie 
obowiązujących POP (na ogół 10 lat). Dane te wskazują, że osiągnięcie wymaganych 
poziomów redukcji emisji wybranych substancji ze źródeł powierzchniowych 
(PM10, PM2,5 i B(a)P), przy bieżącym tempie działań naprawczych, może zająć 
w poszczególnych województwach od 24 lat do nawet 100 lat. 

(dowód: akta kontroli str. 48-51, 1138, 1869-1955) 

Dyrektor Generalna Ministerstwa Środowiska wyjaśniła m.in., że MŚ monitoruje postęp 
w realizacji działań naprawczych realizowanych w ramach POP poprzez przedkładane 
przez zarządy województw sprawozdania z realizacji POP. Dodatkowo w ramach 
w ramach powołanej inicjatywy na rzecz poprawy stanu powietrza „Partnerstwo: 
Środowisko dla Rozwoju” Sieć ENEA (…) odbywają się regularne spotkania 
z pracownikami urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za realizację POP, 
działających w Grupie ds. Ochrony Powietrza i Energetyki. W ramach Sieci ENEA 
odbywają się także spotkania wyjazdowe, organizowane przez poszczególne 

                                                      
47  Wszystkie pobrane przez gminy położone w strefach niespełniających minimalnych warunków klimatycznych. 
48  Ekspertyzy wykonane w IV kwartale 2017 r. oraz I kwartale 2018 r. przez firmę Atmoterm S.A. z siedzibą w Opolu na 

zlecenie NIK, w związku z kontrolą P/17/078 Ochrona powietrza przed zanieczyszczaniami. Przedmiotem ekspertyz była 
m.in. analiza programów ochrony powietrza oraz efektów ich realizacji w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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województwa, podczas których pracownicy mają możliwość zgłaszania uwag, zapytań 
z zakresu realizacji działań naprawczych na obszarze swoich województw. 

(dowód: akta kontroli str. 1120-1124) 

2. Minister Środowiska nie zapewnił wystarczających mechanizmów dla stosowania 
jednolitych standardów sporządzania POP przez samorządy województw 
i porównywalności zawartych w nich danych. Należy wskazać, że rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony 
powietrza oraz planów działań krótkoterminowych49 jest bardzo ogólne i nie określa 
w sposób precyzyjny wielu elementów istotnych dla zapewnienia porównywalności 
danych określanych w poszczególnych POP. Dotyczy to przede wszystkim braku 
metodyki wyznaczania wielkości emisji poszczególnych substancji dla danego rodzaju 
źródeł50, w tym nieokreślenia sposobów gromadzenia danych wejściowych do 
inwentaryzacji źródeł emisji, dokładności danych wejściowych przyjętych do 
inwentaryzacji (rozdzielczość przestrzenna, jednostki obszaru), a także zasad obliczania 
efektów ekologicznych osiągniętych w wyniku podjętych działań naprawczych. Ustalenia 
kontroli NIK w ww. pięciu województwach oraz wyniki powołanej wcześniej ekspertyzy 
zewnętrznej potwierdzają, że w rzeczywistości poszczególne POP (nawet kolejne 
aktualizacje tych programów dla tego samego województwa) sporządzane były przy 
wykorzystaniu różnych danych wejściowych i zastosowaniu odmiennej metodyki 
wyznaczania wielkości emisji i rezultatów docelowych.  

Ponadto Minister Środowiska nie wykazał inicjatywy w celu stworzenia lepszych 
możliwości pozyskiwania danych wejściowych do inwentaryzacji źródeł emisji z sektora 
komunalno-bytowego. Obecnie inwentaryzacje te prowadzone są najczęściej, w formie 
ankietyzacji, przez firmy zewnętrzne na zlecenie poszczególnych jst. Taki sposób 
gromadzenia danych jest czasochłonny i kosztowny, a dodatkowo może nie 
gwarantować odpowiedniego poziomu wiarygodności tych danych (ich podawanie przez 
użytkowników urządzeń grzewczych jest fakultatywne). Potwierdzają to wyniki niniejszej 
kontroli przeprowadzanej przez NIK również w 13 gminach z obszaru pięciu 
województw. Zaledwie 4 jednostki (31% skontrolowanych gmin) przeprowadziły 
szczegółową inwentaryzację źródeł emisji powierzchniowej. Przykładowo w Krakowie 
inwentaryzacja taka trwała 22 miesiące, a jej koszt wyniósł 455,8 tys. zł, natomiast 
w Legnicy i Nowym Sączu wykonano ją w ciągu 5 miesięcy, co kosztowało odpowiednio 
229,4 tys. zł i 129,0 tys. zł. Zdaniem NIK szczegółowe i prawidłowe dane o źródłach 
emisji powierzchniowej stanowią kluczowy element do planowania działań naprawczych, 
niemniej jednak ich pozyskiwanie w dotychczasowej formie jest nieefektywne. 

(dowód: akta kontroli str. 48-51, 1138, 1869-1892, 1898-1957, 1890-1892) 

Dyrektor Generalna wyjaśniła m.in., że POP są w gestii zarządów województw, które 
w drodze uchwały określają POP mające na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych 
i docelowych substancji w powietrzu. Marszałek województwa określa przyczyny 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu i informuje Ministra 
Środowiska o działaniach podejmowanych w celu zmniejszenia emisji tych substancji 
(…). Niezależnie od tego Ministerstwo Środowiska analizuje w ramach swoich 
możliwości funkcjonowanie POP pod kątem metodyki tworzenia tych dokumentów, 
w tym: zasad prowadzenia inwentaryzacji źródeł emisji, sposobu obliczania źródeł 
emisji, sposobu obliczania wielkości emisji z poszczególnych źródeł, stosowania 
instrumentów pozwalających na określenie stopnia realizacji założeń POP (…) 
Z udziałem pracowników MŚ w Sieci ENEA, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska powstała ekspertyza pt. „Podniesienie skuteczności zarządzania jakością 
powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza w województwach. Część I 
i II”. W ramach tej ekspertyzy wskazane zostały: Metody i zakres inwentaryzacji źródeł 
niskiej emisji w kontekście dążenia do utworzenia w gminie jednolitej bazy danych 
wykorzystywanej przez organy administracji publicznej do celów publicznych. 
Przedmiotowe opracowanie jest poradnikiem jak skutecznie tworzyć POP i Plany działań 

                                                      
49  Dz.U z 2012 r. poz.1028. 
50  Obecnie na potrzeby szacowania wielkości emisji z sektora komunalno-bytowego (emisja powierzchniowa) dla potrzeb 

różnych dokumentów programowych lub udzielania dotacji stosowane są różne zestawy wskaźników emisji. 
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krótkoterminowych tak, aby uzyskać najlepszy efekt ekologiczny prowadzonych działań 
naprawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 1121-1122) 

W powyższym poradniku wskazano m.in., że brak ujednoliconych na poziomie kraju 
wskaźników emisji zanieczyszczeń służących do obliczania wielkości emisji, utrudnia 
wskazanie jednej metody inwentaryzacji, a w szczególności zakresu inwentaryzacji 
źródeł niskiej emisji oraz zarekomendowano metodę wywiadu kwestionariuszowego jako 
skuteczne narzędzie w pozyskaniu danych dotyczących źródeł niskiej emisji. 

(dowód: akta kontroli str. 1705) 

3. Minister Środowiska nie ustanowił obowiązku zamieszczania w POP elementów 
umożliwiających ocenę skuteczności podejmowanych działań naprawczych i określenie 
stopnia ich realizacji, tj. wskaźników rzeczowych, a przede wszystkim wymaganych 
efektów ekologicznych, jak również obowiązku wskazywania w POP okresów 
pośrednich, które zapewniałyby możliwość oceny prawidłowości realizowanych działań 
naprawczych przed upływem całkowitego okresu, na który taki program został 
ustanowiony (zwykle 10 lat). Podkreślić należy, że rozporządzenie Ministra Środowiska 
w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych 
obliguje do zamieszczenia w POP przewidywanego poziomu substancji w powietrzu 
w danej strefie, lecz nie wymaga określenia żadnych wskaźników umożliwiających 
ocenę stopnia realizacji planowanych działań naprawczych. Tym samym nie ma 
obowiązku ustalenia w POP podstawowego elementu charakterystycznego dla 
programów środowiskowych i świadczącego o skuteczności działań, czyli wymaganego 
efektu ekologicznego. NIK wskazywała już wcześniej na potrzebę podjęcia działań w tej 
kwestii, kierując w 2014 r. do Ministra Środowiska wniosek m.in. o opracowanie KPOP 
i uwzględnienie w nim wytycznych dotyczących oceny stopnia realizacji POP. Wniosek 
ten nie został jednak zrealizowany. Zaznaczyć należy, że analiza efektów działań 
naprawczych określonych w POP na podstawie danych ze stacji pomiarowych jest 
niemiarodajna. Według ekspertyzy zewnętrznej51 sporządzonej na potrzeby niniejszej 
kontroli ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, z uwagi na niewielką zmienność 
wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza w krótkim okresie czasu, wysokość stężeń 
poszczególnych substancji w danym roku kształtowana jest przede wszystkim wskutek 
czynników zewnętrznych, tj. warunków atmosferycznych (głównie temperatura 
powietrza, warunki wietrzne, ciśnienie atmosferyczne oraz wielkość opadów). 

Zdaniem NIK jednym z negatywnych skutków powyższych braków jest znaczące 
utrudnienie, a nawet uniemożliwienie skutecznego wykonywania przez wojewódzkie 
inspektoraty ochrony środowiska nadzoru nad realizacją przez jst zadań określonych 
w POP, tj. wykonanie zadania określonego w art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy Poś. Ponadto 
brak wymogów odnoszących się do ustanawiania okresów pośrednich w POP stanowił 
dodatkowo istotną barierę odnośnie do możliwości stosowania sankcji wynikających 
z art. 315a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Należy przy tym wskazać, że z pięciu 
skontrolowanych przez NIK samorządów województw tylko POP dla województwa 
małopolskiego zawierał okresy pośrednie (np. lata 2013-2015 oraz pozostały okres do 
roku 2023) i wymagania co do osiągnięcia założonej wielkości redukcji emisji. 
Umożliwiło to Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska ocenę 
stopnia realizacji POP jeszcze przed upływem całkowitego okresu, na który program ten 
został przyjęty (10 lat). Z danych przekazanych przez GIOŚ wynika natomiast, że łączna 
wysokość kar nałożonych na gminy w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
w realizacji POP wyniosła w latach 2014-2017 (I półrocze) 590 tys. zł, w tym aż 
580 tys. zł (98%) nałożonych zostało na jst z obszaru województwa małopolskiego. 

Powyższe wnioski potwierdzają również wyniki kontroli zleconych przez NIK do 
przeprowadzenia w trzech gminach z województwa mazowieckiego. Według informacji 
przekazanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, 

                                                      
51  Ekspertyza pn. Wpływ warunków meteorologicznych na jakość powietrza w wybranych gminach, zróżnicowanie tych 

warunków na terenie Polski i ich wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń oraz problem transgranicznego 
przemieszczania się zanieczyszczeń powietrza, wykonana w grudniu 2017 r. na zlecenie NIK przez Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Oddział w Krakowie, Zakład Modelowania 
Zanieczyszczeń Powietrza. 
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ocena realizacji zadań jest trudna ze względu na wymagania określone w POP, które nie 
są precyzyjnie ustalone w wymiarze czasowym (terminy realizacji ustalono na 
31 grudnia 2024 r.) i ilościowym (nie wskazano konkretnych, mierzalnych zadań). 
W informacji tej wskazano również, że w związku powyższym nie istnieje poziom, 
do którego możliwe byłoby odniesienie podejmowanych przez samorządy i inne 
podmioty działań, a zatem w praktyce stwierdzenie nieprawidłowości dających 
możliwość podejmowania działań pokontrolnych, takich jak wymierzenie 
administracyjnej kary pieniężnej w trybie art. 315a ust. 1 pkt 3 ustawy Poś jest 
niemożliwe. 

Dyrektor Generalna Ministerstwa Środowiska wyjaśniła m.in., że Ministerstwo 
prowadziło analizy stosowania instrumentów pozwalających na określenie stopnia 
realizacji założeń POP poprzez działanie w strukturach inicjatywy na rzecz poprawy 
stanu powietrza „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” Sieć ENEA. Ponadto Dyrektor 
Generalna wyjaśniła, że postęp działań naprawczych na terenie kraju monitorowano 
poprzez sprawozdania z realizacji POP (składane przez samorządy województw), 
a ich tempo i efekty mierzono Krajowym Wskaźnikiem Średniego Narażenia. 

Przedstawione wcześniej argumenty świadczą jednak, że brak wskazanych elementów 
w POP w praktyce uniemożliwia ich rozliczalność i sprawowanie kontroli nad ich 
realizacją.  

 (dowód: akta kontroli str. 48-51, 93-94, 119, 1115-1116, 1121, 1124, 1138, 1705, 
1781-1782, 1885, 1900-1944, 1967-1970) 

4. Minister Środowiska nie podjął skutecznych działań dla zapewnienia spójności i ciągłości 
źródeł finansowania najważniejszego działania naprawczego wskazanego 
w poszczególnych POP, które dotyczy ograniczenia niskiej emisji poprzez wyminę 
starych niskosprawnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe. W informacji NIK 
z 2014 r. o wynikach kontroli P/14/086 wskazano, jako pozytywny aspekt przygotowanie 
2013 r. przez NFOŚiGW wspólnie z Ministerstwem Środowiska odrębnego instrumentu 
finansowego52, ukierunkowanego na wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na paliwo 
stałe. Od 2015 r. program KAWKA nie znajduje się na liście programów priorytetowych 
NFOŚiGW, a z informacji tego podmiotu wynika, że zakres programu KAWKA został 
włączony do programu pod nazwą REGION. Przede wszystkim należy podkreślić, że 
program KAWKA zapewniał możliwość dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 
w formie dotacji nawet do 90% poniesionych kosztów inwestycji. Tymczasem przyjętą 
formą dofinansowania w programie REGION jest pożyczka. Zdaniem NIK zmienia to 
zdecydowanie zasady dostępności tych środków i możliwości ich pozyskania przez 
beneficjentów końcowych. Ponadto program REGION dotyczy różnych zadań53, 
co zmniejsza czytelność informacji, do kogo jest on adresowany i na jakie konkretnie 
przedsięwzięcia można uzyskać dofinansowanie. Zauważyć również należy, że środki 
z tego Programu są ograniczone, ponieważ w ramach naboru wniosków w 2017 r.54 
dostępne było z funduszu podstawowego (na różne przedsięwzięcia z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej) zaledwie 50 mln zł, a całkowite koszty redukcji emisji 
ze źródeł powierzchniowych tylko w samej Małopolsce oszacowano na 4,8 mld zł55. 
Powyższe argumenty wskazują na ryzyko, że tak skonstruowany mechanizm finansowy 
nie będzie stanowił istotnego wsparcia działań związanych z likwidacją niskiej emisji, 
która jest dominującą przyczyną niedostatecznej jakości powietrza w skali kraju. 
Pomimo tego Ministerstwo Środowiska, które sprawuje nadzór nad NFOŚiGW, 
nie podejmowało działań w celu zwiększenia dostępności środków finansowych na 

                                                      
52  W formie Programu priorytetowego pn. KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej 

i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 
53  Zgodnie z treścią Programu jest on przeznaczony na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej ujętych w planach działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Program dostępny jest pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/#c2, dostęp w dniu 15 marca 2018 r. 

54  Ogłoszenie o naborze z programu REGION dostępne pod adresem:https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-
krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/nabor-wnioskow-2017-region/, dostęp w dniu 
15 marca 2018 r. 

55  Równocześnie w informacji o wynikach kontroli NIK wskazano, że w ramach naboru z programu KAWKA, zakończonego 
w 2013 r., udzielono dofinansowania dla województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego i pomorskiego w łącznej 
wysokości 99,9 mln. zł.  

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/#c2
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/#c2
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/nabor-wnioskow-2017-region/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/nabor-wnioskow-2017-region/
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powyższe przedsięwzięcia. NIK zwraca ponadto uwagę, że stanowisko Ministra 
Środowiska nie było spójne z działaniami Ministra Rozwoju i Finansów, który określając 
standardy dla kotłów na paliw stałe, zapisał w uzasadnieniu aktu prawnego regulującego 
te kwestie, że wymiana kotłów na spełniające wymagania określone w tych przepisach 
związana będzie ze znacznymi nakładami finansowymi i dlatego konieczne będzie 
ustanowienie przez NFOŚiGW dedykowanego tym przedsięwzięciom mechanizmu 
finansowego. Obecnie nowo utworzone Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 
które przejęło zadania Ministerstwa Rozwoju, nawiązało współpracę z NFOŚiGW w celu 
zaangażowania środków tego podmiotu w realizację przedsięwzięć mających na celu 
ograniczenie niskiej emisji. 

Dyrektor Generalna Ministerstwa Środowiska wyjaśniła m.in., że instytucją 
odpowiedzialną za wdrażanie programu KAWKA jest NFOŚiGW. Jednostka ta jest 
państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. Władze Funduszu w sposób samodzielny, w granicach swych 
kompetencji oraz uwzględniając obszary wsparcia wynikające z ustawy Poś, ustalają 
kierunki i zasady udzielanej pomocy. We właściwości NFOŚiGW leży więc określanie 
optymalnych form wsparcia oraz jego grup docelowych. Mając na uwadze powyższe 
należy przyjąć, że podjęcie ewentualnej decyzji o wznowieniu programu KAWKA 
(podobnie jak podjęta decyzja o zaprzestaniu realizacji Programu) leży w kompetencji 
organów NFOŚiGW, w szczególności Zarządu. 

NIK zwraca uwagę, że Minister Środowiska, w ramach sprawowanego nadzoru nad 
NFOŚiGW, mógł podjąć próbę współpracy z tą jednostką w celu zwiększenia 
dostępności środków na likwidację niskiej emisji poprzez wymianę starych 
niskosprawnych źródeł ciepła na paliwo stałe, która jest wskazywana w POP jako 
główne działanie naprawcze. Działania takie były szczególnie pożądane w kontekście 
znacznych środków pozostających do wykorzystania przez NFOŚiGW56 
i niewystarczających w stosunku do potrzeb środków jst na realizację zadań 
wskazanych w POP. Taką inicjatywą Minister Środowiska wykazał się przy utworzeniu 
programu KAWKA. Współpracę w tym zakresie podjął obecnie również Minister 
Przedsiębiorczości i Technologii. 

(dowód: akta kontroli str. 1098-1114, 1118, 1129-1132, 1138, 1800-1813,  
1890-1892) 

5. Przygotowując projekt nowelizacji ustawy Poś umożliwiający wprowadzenie przez 
sejmiki województw ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowe) Minister Środowiska nie 
zapobiegł ryzykom wynikającym z możliwości przyjęcia przez jst odmiennych 
standardów, np. dla jakości paliw, które mogą także nie być tożsame z oferowanymi 
produktami na rynku węglowym. W trakcie procesu konsultacji projektu rozporządzenia 
Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych Minister Środowiska 
wskazał na konieczność wyeliminowania z rynku mułów i flotokoncentratów, 
rozumianych jako paliwo, w którym udział frakcji poniżej 1 mm przekracza 25%. 
Tymczasem w obowiązujących uchwałach antysmogowych wprowadzonych przez 
siedem samorządów województw paliwa te zdefiniowano w inny sposób. W regulacjach 
tych przyjęto w szczególności, że muły i flotokoncentraty to paliwa o uziarnieniu do  
3 mm lub nie dopuszczono do stosowania paliw, w których udział masowy węgla 
kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%, a w jednym z województw 
uwzględniono również możliwość wystąpienia w tej najdrobniejszej frakcji węgla 
brunatnego. 

Jak wyjaśnił Dyrektor Generalna Ministerstwa Środowiska konieczność wprowadzenia 
wymagań jakościowych dla paliw stałych Minister Środowiska wskazał w KPOP. 
W załączniku do tego Programu zawarto szczegółowe propozycje zmian prawnych 
w tym zakresie. Równocześnie Minister Środowiska po przeprowadzeniu analiz 
wprowadził zmiany legislacyjne, tzw. ustawę antysmogową, która umożliwia władzom 
samorządu województwa m.in. na określenie na danym terenie, w drodze uchwały 

                                                      
56  Według stanu na koniec 2014 r., 2015 r., 2016 r. oraz I półrocza 2017 r. wysokość środków pieniężnych na rachunkach 

bankowych NFOŚiGW wyniosła odpowiednio: 4,2 mld zł, 4,2 mld zł, 5,0 mld zł oraz 6,5 mld zł.  
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sejmiku województwa, dopuszczalnych rodzajów i jakości paliw oraz standardów dla 
urządzeń grzewczych wykorzystywanych w sektorze bytowo-komunalnym. 

 (dowód: akta kontroli str. 30, 1211-1212, 1216, 1236, 1241, 1705, 1893-1897) 

NIK zwraca uwagę, że Minister Środowiska doprowadził co prawda do wdrożenia przepisów 
wyznaczających jeden podmiot odpowiedzialny za modelowanie matematyczne transportu 
i przemian substancji w powietrzu oraz analizę wyników tego modelowania (Instytut 
Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy) – co samo w sobie należy ocenić 
pozytywnie – jednak mechanizm ten będzie dalece niewystarczający do zapewnienia 
jednolitości stosowanych rozwiązań we wszystkich procesach realizowanych w ramach 
systemu ochrony powietrza. W przepisach ustawy Poś nie wskazano bowiem, że te same 
bazy danych i wyniki należy uwzględnić na etapie sporządzania poszczególnych POP przez 
samorządy województw57. 

W ocenie NIK Minister Środowiska nie wykorzystał dostępnych możliwości w celu 
zapewnienia właściwego funkcjonowania istotnych elementów systemu ochrony powietrza 
przed zanieczyszczaniami i nierzetelnie pełnił rolę koordynatora krajowego dla zadań 
realizowanych na rzecz ochrony powietrza oraz w niewystarczającym stopniu monitorował 
ten proces. 

3. Realizacja działań wynikających z wniosków 
pokontrolnych NIK i uwag z poprzednich kontroli NIK 

Realizacja wniosków pokontrolnych NIK dotyczących podjęcia skutecznej współpracy 
z innymi resortami w celu przygotowania propozycji rozwiązań prawnych w zakresie 
wymagań jakościowych dla paliw stałych i wprowadzenia standardów emisyjnych dla 
nowych źródeł spalania małej mocy 

Ministerstwo Środowiska prowadziło korespondencję z Ministerstwem Energii oraz 
Ministerstwem Rozwoju, której przedmiotem było m.in. zwrócenie uwagi na konieczność 
przyspieszenia prac legislacyjnych nad rozporządzeniami dotyczącymi wymagań 
jakościowych dla paliw stałych i standardów dla kotłów na paliwa stałe.  

(dowód: akta kontroli str. 1243-1297, 1304-1310, 1387) 

Współpracowano również z Ministerstwem Energii na etapie przygotowywania projektu 
rozporządzenia ws. wymagań jakościowych dla paliw stałych i zgłaszano merytoryczne 
uwagi. 

(dowód: akta kontroli str. 1211, 1216, 1229-1378) 

Ponadto Ministerstwo Środowiska w latach 2015-2017 w kontaktach z właściwymi resortami 
odpowiedzialnymi za wdrożenie wymogów dla paliw stałych wnioskowało o wyeliminowanie 
mułów i flotokoncentratów z ryku detalicznego.  

Na 15 lutego 2018 r. prace nad rozporządzeniem ws. wymagań jakościowych dla paliw 
stałych nie zostały zakończone. 

(dowód: akta kontroli str. 1236-1242, 1275, 1277-1278, 1313, 1315-1317, 1377) 

W odniesieniu do przygotowanego w 2015 r. przez Ministra Gospodarki projektu 
rozporządzenia w sprawie parametrów jakościowych paliw stałych (który był zbliżony do 
projektu przedstawionego do konsultacji przez Ministra Energii) Ministerstwo Środowiska 
wskazało m.in., że: 

 przyjęcie rozporządzenia w wersji przekazanej do uzgodnień nie przyczyni się do 
poprawy stanu środowiska, ograniczenia niskiej emisji oraz ochrony zdrowia.  

 dopuszczenie do obrotu mułów i flotokoncentratów będzie powodować wysoką emisję 
pyłu i innych zanieczyszczeń zwłaszcza WWA. 

                                                      
57  Na podstawie zapisów art. 88 ust. 8 ustawy Poś, wymagana jest współpraca Instytutu Ochrony Środowiska tylko  

z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. Warunki i szczegółowy 
zakres tej współpracy powinny zostać określone w porozumieniu zawartym pomiędzy tymi podmiotami. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

29 

 w paliwach kwalifikowanych dopuszczono wyższą zawartość popiołu niż 
w standardowych. 

 zawartość wilgoci nie powinna przekraczać 12%, a dla kotłów opalanych miałem 15%. 

 nie podano przyczyn zróżnicowania zawartości siarki pomiędzy różnymi sortymentami 
węglowymi. 

Natomiast w Krajowym Programie Ochrony Powietrza z 2015 r. Ministerstwo Środowiska 
wskazało w propozycjach zmian prawnych m.in. następujące parametry jakościowe dla 
paliw stałych: 

 sortymenty grube o wymiarze ziarna 63-200 mm (kęsy, kostka): maksymalna zawartość 
wilgoci, popiołu i siarki – odpowiednio 12%, 10% i 1,2%, minimalna wartość opałowa 
22 MJ/kg; 

 sortymenty grube o wymiarze ziarna 25-80 mm (orzech): maksymalna zawartość 
wilgoci, popiołu i siarki – odpowiednio 12%, 11% i 1,3%, minimalna wartość opałowa 
22 MJ/kg; 

 sortymenty średnie o wymiarze ziarna 5-31,5 mm (groszek): maksymalna zawartość 
wilgoci, popiołu i siarki – odpowiednio 12%, 11% i 1,3%, minimalna wartość opałowa 
21 MJ/kg. 

Na etapie uzgodnień projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw stałych Ministerstwo Środowiska zmieniło pierwotnie przedstawiane 
propozycje parametrów jakościowych. Zgłoszona przy piśmie z dnia 16 lutego 2017 r. 
propozycja Ministra Środowiska wskazywała dla sortymentów o wymiarze co najmniej  
25 mm oraz 5-31,5 mm następujące poziomy zawartości wilgoci, popiołu oraz siarki 
odpowiednio: 20%, 12% i 1,2%. Ponadto dla sortymentów o wymiarze ziarna 0-20 mm 
(obejmującą sortymenty miałowe oraz mułowe) zaproponowano zawartość wilgoci, popiołu 
oraz siarki odpowiednio na poziomie: 24%, 20% i 1,2%, a także wskazano na konieczność 
ustalenia minimalnej wartość opałowej na poziomie 19 MJ/kg oraz określenia udziału frakcji 
poniżej 1 mm – maksymalnie 25%. Podkreślono, że przedstawiona propozycja eliminuje 
możliwość stosowania w sektorze komunalno-bytowym stałych paliw kopalnych o wartości 
opałowej poniżej 19 000 kJ/kg (węgiel brunatny) oraz o uziarnieniu charakterystycznym dla 
mułów i flotokoncentratów (poprzez określenie wymagań dla udziału frakcji poniżej 1 mm). 
Zgłoszone uwagi w toku konsultacji przedmiotowego rozporządzenia Ministerstwa Energii 
uwzględniały opracowanie sporządzone – na zlecenie Ministerstwa Środowiska – przez 
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który na potrzeby tego opracowania 
prowadził również konsultacje z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla. W opracowaniu 
tym wskazano w szczególności, że wartości parametrów jakościowych dobrano na 
podstawie znajomości aktualnego rynku węgla, wielkości i możliwości produkcyjnych 
krajowego sektora węglowego. Nie opierano się na wartościach parametrów jakościowych 
paliwa wzorcowego opisanego w normie dla kotłów klasy 5, ponieważ wartości te nie są 
spełniane przez ogromną większość paliw zarówno krajowych, jak i importowanych. 
Wprowadzenie ostrzejszych wymagań jakościowych mogłoby spowodować, iż krajowi 
producenci nie mogliby zapewnić odpowiedniej ilości paliwa dla sektora komunalno-
bytowego.  

(dowód: akta kontroli str. 1236-1242, 1315-1317, 1464, 1479-1482, 1971-1973) 

W zakresie wymogów dla kotłów na paliwo stałe Ministerstwo Środowiska współpracowało 
z resortem rozwoju a później rozwoju i finansów. Efektem tej współpracy było wejście 
w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
wymagań dla kotłów na paliwa stałe58. Ministerstwo nie wnioskowało o objęcie 
wymaganiami rozporządzenia kotłów innych niż nowo produkowane. Jak wyjaśnił Dyrektor 
Generalny Ministerstwa Środowiska zgodnie z upoważnieniem znajdującym się w art. 169 
ustawy Poś minister właściwy do spraw gospodarki może określić wymagania dla 
produktów, tj. wymagania za których spełnienie odpowiada producent kotłów. Zgodnie 
z rozporządzeniem o podziale kompetencji w Radzie Ministrów za ten obszar w 2017 r. 
odpowiadał Minister Rozwoju. 

                                                      
58  Dz. U. poz. 1690. 
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Powyższe zagadnienia zmian legislacyjnych uwzględniono także w treści Krajowego 
Programu Ochrony Powietrza, sporządzonego przez Ministerstwo Środowiska w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1211-1212, 1217, 1379-1417) 

W Ministerstwie Środowiska nie prowadzono analiz, ani nie dysponowano informacjami 
z innych źródeł w kwestii relacji rozporządzeń przygotowywanych przez Ministerstwo Energii 
i ówczesne Ministerstwo Rozwoju (dotyczących odpowiednio: wymagań jakościowych dla 
paliw stałych i określenia standardów dla kotłów na paliwa stałe) w odniesieniu do uchwał 
wydawanych przez organy samorządu województwa na podstawie art. 96 ustawy Poś. 

Jak wyjaśnił Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska art. 96 ustawy Poś daje 
samorządom w drodze uchwały możliwość wprowadzenia ograniczeń lub zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz rodzajów lub 
jakości paliw dopuszczonych do stosowania na danym obszarze. Władze samorządowe 
przyjęły uchwały antysmogowe do tej pory na obszarze 7 województw. Uchwały 
antysmogowe są przygotowywane przez Zarządy województw i przyjmowane uchwałami 
Sejmików Wojewódzkich będącymi elementem prawa miejscowego. Ministerstwo 
Środowiska nie uczestniczy w procesie tworzenia tych dokumentów. Niezależnie od tego 
jednak uchwały te są przedmiotem analiz Ministerstwa. 

(dowód: akta kontroli str. 1211, 1215-1216) 

Realizacja wniosku pokontrolnego NIK dotyczącego stworzenia, w porozumieniu  
z właściwymi resortami, ram prawnych umożliwiających wprowadzenie przez jednostki 
samorządu terytorialnego stref ograniczonej emisji komunikacyjnej na terenach wysokiego 
natężenia ruchu pojazdów samochodowych 

Ministerstwo Środowiska brało czynny udział w pracach nad projektem ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, m.in. zgłaszając w okresie od maja do 
listopada 2017 r. uwagi do projektu. Ponadto Ministerstwo zleciło opracowanie 
i dysponowało w trakcie prac nad powyższą ustawą dokumentem Analiza możliwości 
ustanowienia w Polsce stref ograniczonej emisji z transportu. Wnioski z tego dokumentu 
jednoznacznie wskazywały zasadność utworzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, 
które mogą przyczynić się do wyeliminowania przede wszystkim przekroczeń wartości 
dopuszczalnej średniorocznego stężenia NO2 w powietrzu. Podano również, że na 
podstawie badań przeprowadzonych w innych krajach należy stwierdzić, że uzyskanie 
istotnego efektu w postaci redukcji stężeń zanieczyszczeń po wprowadzeniu stref 
ograniczonej emisji z transportu jest możliwe w przypadku objęcia wymaganiami wszystkich 
kategorii pojazdów. Ponadto założono, że uwarunkowania dotyczące możliwości wjazdu do 
strefy opierać się będą o europejskie standardy emisji spalin (normy EURO). Na przykładzie 
Gliwic i Krakowa uzasadniono także ekonomiczny sens tworzenia takich stref. Przy 
kosztach wdrożenia i funkcjonowania stref ograniczonej emisji komunikacyjnej na obszarze 
Gliwic w wysokości 1 000,0 tys. zł oraz Krakowa 3 000,0 tys. zł, potencjalne zyski 
(polegające na nieponiesieniu strat gospodarczych i społecznych) wynosiły odpowiednio 
4 326,2 tys. zł (Kraków) i 11 060,3 tys. zł (Gliwice). Ponadto w analizie dokonano przeglądu 
takich stref funkcjonujących w krajach UE. W większości przypadków polegają one na 
wprowadzeniu ograniczeń dla pojazdów ciężarowych i dostawczych lub autobusów, albo 
określeniu standardu emisji spalin (tzw. standardu EURO) dla pojazdów, które są 
uprawnione do wjazdu do utworzonej strefy. 

(dowód: akta kontroli str. 306-367, 1202-1214, 1217) 

Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska wyjaśnił, że w KPOP zostało zapisane 
działanie polegające na zmianach legislacyjnych mających na celu wprowadzenie 
możliwości ustanowienia stref ograniczonej emisji z transportu oraz zasad ich ustanawiania. 
Natomiast przegląd ustanowionych stref ograniczonej emisji w innych krajach UE został 
przedstawiony w analizie wykonanej na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Ponadto 
wskazano, że obecnie w Ministerstwie prowadzona jest ocena wpływu, której wyniki 
pozwolą na identyfikację najważniejszych szans i ryzyka, jakie niesie ze sobą ewentualna 
nowa legislacja.  

(dowód: akta kontroli str. 1217) 
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W świetle przyjętych regulacji prawnych, wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności59, uprawnione do wjazdu do stref czystego transportu są wyłącznie 
pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym (art. 39 ust. 1 ustawy).  

Dane pozyskane przez NIK60 z Centralnej Ewidencji Pojazdów wskazują m.in., 
że w wybranych pięciu miastach w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław i Katowice61) 
liczba pojazdów, które stosownie do postanowień art. 39 ustawy o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych będą uprawnione do wjazdu do stref czystego transportu jest 
znikoma (0,03% wszystkich zarejestrowanych w ww. województwach pojazdów silnikowych 
wg stanu na koniec 2016 r.). Z otrzymanych informacji wynika m.in., że: 

 W Warszawie liczba zarejestrowanych pojazdów silnikowych zwiększyła się z 408 715 
na koniec 2000 r. do 1 475 156 na koniec 2016 r. Średni wiek pojazdu wg stanu na 
31 grudnia 2016 r. wyniósł 14 lat, a wśród wszystkich zarejestrowanych pojazdów na 
koniec tego okresu były: 344 pojazdy z napędem elektrycznym (0,02% wszystkich 
pojazdów), 189 pojazdów zasilanych gazem ziemnym CNG/LNG (0,01%) oraz 2 pojazdy 
napędzane wodorem. Natomiast liczba pojazdów z napędem hybrydowym62 wyniosła 
4 018 (0,3%); 

 W Krakowie liczba zarejestrowanych pojazdów silnikowych zwiększyła się ze 158 309 
na koniec 2000 r. do 555 586 na koniec 2016 r. Średni wiek pojazdu wg stanu na 
31 grudnia 2016 r. wyniósł 17 lat, a wśród wszystkich zarejestrowanych pojazdów na 
koniec tego okresu było: 118 pojazdów z napędem elektrycznym (0,02% wszystkich 
pojazdów), 30 pojazdów zasilanych gazem ziemnym CNG/LNG (0,005%) oraz 
0 pojazdów napędzanych wodorem. Natomiast liczba pojazdów z napędem hybrydowym 
wyniosła 881 (0,2%); 

 W Łodzi liczba zarejestrowanych pojazdów silnikowych zwiększyła się z 85 763 na 
koniec 2000 r. do 445 521 na koniec 2016 r. Średni wiek pojazdu wg stanu na 
31 grudnia 2016 r. wyniósł 17 lat, a wśród wszystkich zarejestrowanych pojazdów na 
koniec tego okresu były: 54 pojazdy z napędem elektrycznym (0,01% wszystkich 
pojazdów), 9 pojazdów zasilanych gazem ziemnym CNG/LNG (0,002%) oraz 
0 pojazdów napędzanych wodorem. Natomiast liczba pojazdów z napędem hybrydowym 
wyniosła 139 (0,03%); 

 We Wrocławiu liczba zarejestrowanych pojazdów silnikowych zwiększyła się ze 123 813 
na koniec 2000 r. do 503 951 na koniec 2016 r. Średni wiek pojazdu wg stanu na 
31 grudnia 2016 r. wyniósł 17 lat, a wśród wszystkich zarejestrowanych pojazdów na 
koniec tego okresu było: 59 pojazdów z napędem elektrycznym (0,01% wszystkich 
pojazdów), 153 pojazdy zasilane gazem ziemnym CNG/LNG (0,03%) oraz 0 pojazdów 
napędzanych wodorem. Natomiast liczba pojazdów z napędem hybrydowym wyniosła 
949 (0,2%); 

 W Katowicach liczba zarejestrowanych pojazdów silnikowych zwiększyła się ze 52 525 
na koniec 2000 r. do 256 490 na koniec 2016 r. Średni wiek pojazdu wg stanu na 
31 grudnia 2016 r. wyniósł 15 lat, a wśród wszystkich zarejestrowanych pojazdów na 
koniec tego okresu były: 33 pojazdy z napędem elektrycznym (0,01% wszystkich 
pojazdów), 12 pojazdów zasilanych gazem ziemnym CNG/LNG (0,05%) oraz 
0 pojazdów napędzanych wodorem. Natomiast liczba pojazdów z napędem hybrydowym 
wyniosła 715 (0,3%). 

(dowód: akta kontroli str. 1723-1732, 1962-1964) 

W informacji o wynikach kontroli P/14/086 dotyczącej ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniami (opublikowanej w 2014 r.) NIK wskazała, jako jeden z wniosków 
de lege ferenda stworzenie ram prawnych umożliwiających wprowadzanie przez jednostki 
samorządu terytorialnego stref ograniczonej emisji komunikacyjnej na terenach wysokiego 
natężenia ruchu pojazdów samochodowych. Poprzez strefy ograniczonej emisji 
komunikacyjnej (LEZ – ang. low emission zone) rozumiano obszar miasta, do którego 

                                                      
59  Dz. U. poz. 317. 
60  W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f) ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524). 
61  Spośród 5 wskazanych miast w 4 z nich (oprócz Łodzi) występowały w okresie objętym kontrolą przekroczenia 

dopuszczalnych stężeń rocznych dwutlenku azotu (NO2), czego główną przyczyną była emisja z sektora transportowego.  
62  Przyjęto, że są to pojazdy, w których w Centralnej Ewidencji Pojazdów jako paliwo alternatywne wskazano energię 

elektryczną.  
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możliwy jest wjazd tylko i wyłącznie pojazdami spełniającymi określone normy emisji spalin 
(tzw. normy EURO). Po publikacji raportu końcowego NIK przygotowano nawet stosowną 
propozycję nowelizacji przepisów w zakresie ochrony środowiska, jednak zmiany te nie 
zostały uwzględnione na etapie prac sejmowych.  

Zdaniem NIK – z uwagi na znaczny wzrost liczby pojazdów silnikowych63, a tym samym 
emitowanych przez nie zanieczyszczeń do powietrza – konieczne było wprowadzenie 
rozwiązań prawnych zapewniających jednostkom samorządu terytorialnego większe 
możliwości oddziaływania na poziom emisji z sektora transportowego. Zauważyć jednak 
należy, że obecnie przyjęte rozwiązania prawne w ustawie o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych są o wiele bardziej radykalne niż wcześniej rozważane rozwiązania. Analiza 
dokonana na przykładzie wybranych pięciu miast (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław 
i Katowice) wskazuje, że stosownie do przyjętych regulacji, uprawnienia do wjazdu do stref 
czystego transportu posiadałoby zaledwie 0,03% wszystkich zarejestrowanych pojazdów 
silnikowych wg stanu na koniec 2016 r. (1 003 pojazdy z 3 236 704 zarejestrowanych). 
NIK zauważa, iż tak skonstruowane przepisy niosą ryzyko, że gminy nie będą 
zainteresowane skorzystaniem z tych fakultatywnych rozwiązań prawnych lub będą 
ustanawiały liczne, inne niż wskazane w ustawie, wyłączenia, co w konsekwencji może 
ograniczyć możliwe do osiągnięcia efekty redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze 
źródeł liniowych.  

NIK zwraca również uwagę na zawężenie obszaru, na którym można ustanowić strefę 
czystego transportu. Zgodnie z zapisami art. 39 ust. 1 ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych strefa taka może powstać jedynie „na obszarze zwartej zabudowy 
mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej”. W ocenie NIK ochrona 
przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza powinna być prowadzona na 
obszarach, w których występuje ryzyko przekroczeń wartości normatywnych odpowiednich 
substancji związanych z emisją z transportu (w szczególności dwutlenku azotu i pyłów 
zawieszonych) niezależnie od rodzaju zabudowy występującej na danym terenie. Takie 
założenie wynika również z powołanego przepisu, ponieważ przewidziane rozwiązanie 
prawne stosuje się w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi 
i środowisko. Jednak zdefiniowanie obszaru w powyższy sposób – zdaniem NIK – może 
w niektórych przypadkach ograniczyć realizację tych założeń. 

(dowód: akta kontroli str. 306-367, 1723-1732, 1962-1964) 

Realizacja wniosku pokontrolnego NIK dotyczącego przygotowania projektu nowelizacji 
ustawy Poś w zakresie postępowań kompensacyjnych 

Ministerstwo Środowiska uczestniczyło w pracach nad ustawą z dnia 10 września 2015 r. 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska64. Ustawa ta zmieniła m.in. treść art. 225 
ust. 1 ustawy Poś definiując pojęcie obszaru, na którym zostały przekroczone standardy 
jakości powietrza oraz zobowiązując do stosowania wszystkich standardów dla danej 
substancji (ustanowionych odrębnymi przepisami) przy ustalaniu przesłanek do 
przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego. 

Stwierdzono jeden przypadek, gdy jednostka samorządu terytorialnego zwróciła się do 
Ministerstwa Środowiska z pytaniem o zasady prowadzenia postępowania 
kompensacyjnego. Ministerstwo udzieliło wyczerpującej odpowiedzi z uwzględnieniem m.in. 
powyższych przepisów. 

 (dowód: akta kontroli str. 1212, 1217-1218, 1418-1420) 

Realizacja wniosku NIK (zawartego w informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej 
w 2014 r.) dotyczącego intensyfikacji, w ramach nadzoru nad Inspekcją Ochrony 
Środowiska, działań kontrolnych WIOŚ w zakresie realizacji przez gminy zadań określonych 
w programach ochrony powietrza 

Dane dotyczące liczby i rezultatów kontroli WIOŚ prowadzonych w latach 2014-2016 
w zakresie realizacji przez gminy zadań wskazanych w POP wskazywały na istotny wzrost 

                                                      
63  Na przykładzie wybranych pięciu miast ustalono, że w okresie 2000-2016 nastąpił niemal czterokrotny wzrost liczby 

zarejestrowanych pojazdów silnikowych.  
64  Dz. U. poz. 1593. 
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liczby kontroli w kolejnych latach, a także odpowiadających im stwierdzanych 
nieprawidłowości. W całej Polsce w 2014 r. WIOŚ przeprowadziły 50 kontroli w gminach, 
w 19 stwierdzając nieprawidłowości w realizacji POP. W 2015 r. przeprowadzono 68 kontroli 
(stwierdzono nieprawidłowości w 37 gminach) oraz w 2016 r. 101 kontroli (nieprawidłowości 
w 68 gminach). Ponadto w I półroczu 2017 przeprowadzono 19 kontroli (nieprawidłowości 
w 13 gminach). Suma kar nałożonych w latach 2014-2017 (I półrocze) przez WIOŚ 
po przeprowadzonych kontrolach wyniosła 590,0 tys. zł.  

W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym NIK stwierdza wykonanie wniosku 
pokontrolnego przez Ministerstwo Środowiska, zwracając przy tym uwagę, że spośród 239 
kontroli przeprowadzonych w ww. okresie w całej Polsce, 87 kontroli (36%) przeprowadzono 
w gminach z województwa małopolskiego, przy czym kary nałożone na jednostki z tego 
województwa wyniosły 580,0 tys. zł, co stanowiło 98,3% wszystkich nałożonych kar w skali 
kraju (590,0 tys. zł).  

 (dowód: akta kontroli str. 5, 36, 93, 118-119, 1781-1782) 

Realizacja wniosku NIK (zawartego w informacji o wynikach kontroli NIK nr P/16/09165) 
dotyczącego zawarcia porozumienia z Ministrem Zdrowia w sprawie objęcia wymaganych 
badań jakości środowiska w uzdrowiskach wieloletnimi programami PMŚ, w celu 
zapewnienia gminom uzdrowiskowym weryfikacji spełniania wymagań m.in. w zakresie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza 

Na spotkaniu Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza, które 
odbyło się 20 kwietnia 2017 r. ustalono m.in. (zgodnie z treścią protokołu tego spotkania): 
w 2018 r. mija termin, w którym wszystkie miejscowości uzdrowiskowe muszą potwierdzić 
swoje statuty poprzez opracowanie tzw. operatów, czyli dokumentów w których wykażą, że 
mają złoża naturalnych surowców leczniczych i sprzyjający leczeniu klimat. Natomiast 
według pomiarów powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ) przez GIOŚ w większości polskich uzdrowisk nie są spełnione normy 
dotyczące powietrza. Stan powietrza mierzy się nie bezpośrednio w uzdrowiskach, 
ale w strefach. Aktualnie Polska podzielona jest na 46 stref i pomiary dotyczą całej strefy – 
niezależnie od tego czy w pobliżu jest okręg przemysłowy czy park zdrojowy. Dlatego też 
tylko w nielicznych miejscowościach uzdrowiskowych znajdują się punkty pomiarowe PMŚ.  

GIOŚ informuje, że nie ma przepisów, aby zagęścić sieć monitoringu, brakuje też środków 
finansowych (koszt 1 punktu pomiarowego to 500 tys. zł, a roczna eksploatacja – 50 tys. zł). 
Nie ma także wystarczających kadr, aby dokładnie badać jakość powietrza w każdym 
uzdrowisku. Aktualnie sieć PMŚ jest wystarczająca i spełnia wymogi prawa krajowego i Unii 
Europejskiej. 

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia (…) przedstawiła projekt zmian prawnych w projekcie 
ustawy o lecznictwie i uzdrowiskach, które przyczynią się z jednej strony do poprawy stanu 
powietrza na terenie uzdrowisk, a jednocześnie nie spowodują utraty statusu miejscowości 
uzdrowiskowej w przypadku, gdy nie są dotrzymane normy jakości powietrza. 

(dowód: akta kontroli str. 155) 

W odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Minister Środowiska zamierza rozwiązać problem 
dotyczący zapewnienia możliwości pomiaru jakości powietrza w gminach uzdrowiskowych 
Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska wyjaśnił, że lokalizacja stacji pomiarowych 
funkcjonujących w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym stacji 
WIOŚ w uzdrowiskach i ich zakres pomiarowy, wynika bezpośrednio z wymogów 
dotyczących rocznych ocen jakości powietrza (…). Nie jest natomiast realizacją zadań 
wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych66 oraz rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy. W Polsce funkcjonuje obecnie 45 uzdrowisk  
w 13 województwach. Nie istnieją odrębne normy i przepisy dotyczące oceny jakości 
powietrza w uzdrowiskach (nie ma określonych odrębnych wymagań dla gmin uzdrowisk – 

                                                      
65  Wniosek zawarty w informacji NIK o wynikach kontroli P/16/091 Spełnianie wymogów określonych dla uzdrowisk 

(Nr ewid. 179/2016/P/16/091/LSZ), opublikowanej w grudniu 2016 r. 
66  Dz.U. z 2017 r. poz. 1056 ze zm. 
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wchodzą one w obszary poszczególnych stref, które są monitorowane, a następnie 
oceniane w ramach rocznych ocen jakości powietrza). 

W związku z tym, że ocenie jakości powietrza podlega cala strefa mogą się zdarzać 
sytuacje, w których mimo stwierdzonych przekroczeń wartości kryterialnych w gminie 
uzdrowiskowej nie ma pomiarów, ale są w gminie sąsiedniej (np. obszar przekroczeń 
obejmuje wiele gmin). Nie zmienia to jednak faktu, że WIOŚ jest zobowiązany dokonywać 
oceny jakości powietrza również na terenach, gdzie nie ma pomiarów (pomiar daje zawsze 
dane punktowe, przy obecnych możliwościach technologicznych nie da się prowadzić 
pomiarów metodami referencyjnymi lub równoważnymi z referencyjnymi w każdej gminie). 
Stosuje się w tym celu najczęściej modelowanie matematyczne. Należy podkreślić, że 
stosowane w ocenach jakości powietrza modelowanie matematyczne wykonywane jest 
zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości określonymi w załączniku nr 6 rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu67. 
Modelowanie jest weryfikowane wynikami pomiarów ze stacji pomiarowych Państwowego 
Monitoringu Środowiska oraz poddawane jest sprawdzeniu poprawności jego wyników za 
pomocą europejskich standardów wdrożonych w narzędziu Delta Tool. 

Funkcjonuje łącznie 11 stacji pomiarowych na terenie uzdrowisk oraz dodatkowo 
3 w sąsiedztwie uzdrowisk, działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 

W razie potrzeby prowadzone są również pomiary interwencyjne lub okresowe, które mają 
za zadanie zdiagnozowanie problemu zanieczyszczenia powietrza w gminie. Pomiary takie 
mogą nie być włączane w ocenę jakości powietrza m.in. ze względu na nie wystarczającą 
kompletność wyników pomiarów. Należy podkreślić, że WIOŚ dokonują wszelkich starań, 
aby lokalizować w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych stacje pomiarowe na 
terenie uzdrowisk, szczególnie tych, w których notowane są przekroczenia. Natomiast 
lokalizacja stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach systemu PMŚ, w tym stacji WIOŚ 
w miastach powiatowych oraz uzdrowiskach i ich zakres pomiarowy, wynika bezpośrednio 
z wymogów dotyczących rocznych ocen jakości powietrza (…). Zarówno pomiary jakości 
powietrza prowadzone przez WIOŚ w uzdrowiskach, jak i uwzględniane w ocenach stężeń 
zanieczyszczeń na terenie uzdrowisk wyniki modelowania matematycznego, spełniają 
kryteria jakości danych prawodawstwa krajowego i UE. 

Sytuacja w skali kraju jest zróżnicowana, m.in. ze względu na fakt różnej liczby uzdrowisk 
i różnego ich charakteru w poszczególnych województwach. Należy jednak podkreślić, 
że ogólny obraz jakości powietrza w uzdrowiskach (w szczególności wartości stężeń 
zanieczyszczeń) odzwierciedla wyniki ocen jakości powietrza na terenie całej Polski. 
Najwyższe stężenia zanieczyszczeń PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu notowane są 
w województwach południowych, gdzie uzdrowiska często są zlokalizowane w dolinach 
górskich. Takie ukształtowanie terenu dodatkowo utrudnia cyrkulację powietrza zwłaszcza 
w okresach utrzymującej się bezwietrznej, wyżowej pogody. Natomiast najczystsze 
powietrze obserwuje się w północnej części Polski. Stężenia zanieczyszczeń zależą 
bowiem w dużej mierze od gęstości zaludnienia, ukształtowania terenu, bliskości morza, 
uprzemysłowienia danego obszaru i dominującego rodzaju paliwa spalanego 
w gospodarstwach domowych. 

Mając na uwadze rolę jaką uzdrowiska pełnią w systemie ochrony zdrowia, WIOŚ w miarę 
możliwości finansowych i organizacyjnych, podejmują działania, aby jak najwięcej uzdrowisk 
objąć pomiarami jakości powietrza zwłaszcza pod kątem pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu. 
Jednocześnie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zgodnie z aktualnym Programem 
PMŚ na lata 2016-2020, na bieżąco realizuje zadanie polegające na rozwoju sieci 
pomiarowych. W ramach projektu z POliŚ 2016-2020, GIOŚ na potrzeby monitoringu 
jakości powietrza zaplanował zakup 426 sztuk urządzeń, w tym 20 szt. stacji mobilnych 
(po 1 stacji dla każdego WIOŚ, oraz po jednej stacji dla dwóch WIOŚ, na obszarze działania 
których znajduje się najwięcej uzdrowisk, dodatkowo 2 stacje zostaną zakupione dla 
Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego funkcjonującego w GIOŚ). 
Do końca 2017 r. w ramach projektu zakupionych zostało już 25 sztuk urządzeń 
pomiarowych, w tym 16 pyłomierzy, które zostały przekazane do wszystkich WIOŚ. 

                                                      
67  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji 

w powietrzu (Dz. U. poz. 1032). 
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Powyższe informacje potwierdzone zostały w sprawozdaniu z realizacji Planu działań KPOP 
(na 30 listopada 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 1007, 1213-1214, 1225-1228) 

W odpowiedzi na zapytanie NIK, w informacji pisemnej z 7 marca 2018 r., GIOŚ wskazał 
m.in., że mając na uwadze przepisy ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych oraz odpowiednie 
przepisy wykonawcze, gminy uzdrowiskowe powinny same zadbać o to, by wykonać 
badania jakości powietrza na obszarze uzdrowiskowym, zachowując zasady prowadzenia 
pomiarów określone w stosownym rozporządzeniu Ministra Środowiska. W piśmie podano 
również, że Inspekcja widząc konieczność prowadzenia pomiarów dla potrzeb rocznych 
ocen jakości powietrza w wybranych uzdrowiskach oraz wagę problemu jakim jest 
sporządzenie operatu uzdrowiskowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miarę 
posiadanych możliwości uruchamiała w ostatnich latach dodatkowe stacje monitoringu 
jakości powietrza (stałe lub mobilne) na obszarach uzdrowiskowych. Wyniki tych pomiarów 
(w przypadku pomiarów wykonanych do końca 2017 r.) będą mogły zostać wykorzystane do 
wykonania operatów uzdrowiskowych. Równocześnie zaznaczono, że pomiary PM10 
wykonuje się obecnie na 17 obszarach ochrony uzdrowiskowej lub w bezpośrednim 
sąsiedztwie tych obszarów. W dwóch uzdrowiskach (Polanica-Zdrój i Kudowa-Zdrój) 
w latach 2016 i 2017 wykonywane były pomiary PM10 z wykorzystaniem stacji mobilnej. 
Z kolei w 2019 r. planuje się przeprowadzenie pomiarów jakości powietrza w Dusznikach-
Zdroju, a w 2020 r. w dwóch miejscowościach uzdrowiskowych z województwa lubelskiego 
(Nałęczów i Krasnobród). Wskazano również, że w obecnej sytuacji kadrowo-finansowej 
WIOŚ nie są w stanie prowadzić pomiarów jakości powietrza w każdej miejscowości 
uzdrowiskowej w kraju i z punku widzenia rocznej oceny jakości powietrza nie ma takiej 
potrzeby, ponieważ ocena ta wykonywana jest zarówno na podstawie pomiarów, 
jak i wyników modelowania matematycznego. 

 (dowód: akta kontroli str. 1706-1707, 1965-1966) 

Realizacja wniosku pokontrolnego NIK (kontrola nr P/14/086) dotyczącego przyśpieszenia 
prac nad opracowaniem KPOP oraz odpowiadającego mu wniosku zawartego w informacji 
o wynikach kontroli poszerzonego o uwzględnienie w KPOP wytycznych dotyczących oceny 
stopnia realizacji POP określanych przez samorządy województw 

Na podstawie art. 91c ustawy Poś w Ministerstwie Środowiska opracowano i 9 września 
2015 r. upubliczniono KPOP. Dokument ten zawiera diagnozę problemów z jakością 
powietrza w skali kraju. Zaplanowane do realizacji zadania uwzględniały konieczność 
podejmowania działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie negatywnego wpływu 
na zdrowie ludzkie i środowisko zanieczyszczeń powietrza powstających w sektorze 
komunalno-bytowym. Niemniej jednak w KPOP nie zawarto wytycznych dotyczących oceny 
stopnia realizacji poszczególnych POP określanych przez samorządy województw, 
co również było przedmiotem wniosku NIK.  

W KPOP wskazano listę działań o charakterze priorytetowym do realizacji na szczeblu 
krajowym oraz odrębnie na szczeblu wojewódzkim i lokalnym. Zadania powyższe 
podzielone zostały na: krótkoterminowe (realizacja do 2018 r.), średnioterminowe 
(do 2020 r.) i długoterminowe (do 2030 r.) ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych 
za ich wykonanie.  

Zadaniom zaplanowanym do realizacji na szczeblu wojewódzkim i lokalnym nie przypisano 
żadnych mierników i wskaźników do osiągnięcia. Określono natomiast mierniki i wskaźniki 
realizacji KPOP na poziomie krajowym. Dla celu głównego miernikami były: liczba stref, 
w których występują obszary narażenia ludności na negatywne skutki zanieczyszczenia 
powietrza spowodowane przekroczeniami norm jakości powietrza, liczba aglomeracji i miast 
powyżej 100,0 tys. mieszkańców, w których wartość wskaźnika średniego narażenia nie 
przekracza pułapu stężenia ekspozycji na pył PM2,5 na poziomie 20 µg/m3 oraz wartość 
Krajowego Celu Redukcji Narażenia na pył PM2,5 (w µg/m3). Dla celów szczegółowych 
określono 12 mierników i wskaźników, które w większości dotyczyły opracowania różnego 
rodzaju dokumentów i analiz. Dwa z tych mierników odnosiły się do wymiany/modernizacji 
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starych urządzeń grzewczych/instalacji o małej mocy na paliwa stałe oraz osiągnięcia 
łącznego efektu ekologicznego – redukcji emisji pyłów PM10 i PM2,5 (w Mg/rok). 

 (dowód: akta kontroli str. 30-31, 1705) 

W latach 2016-2017 (do 23 października) odbyło się osiem spotkań Komitetu Sterującego 
ds. KPOP, na których przedstawiciele poszczególnych ministerstw zajmowali się m.in. 
zagadnieniami przepisów prawa, których zmiana była niezbędna dla osiągnięcia poprawy 
jakości powietrza w Polsce. Minister Środowiska przekazywał półroczne sprawozdania 
z realizacji zadań Komitetu do Kancelarii Rady Ministrów. Załącznikiem do tych sprawozdań 
były dokumenty obrazujące stan realizacji zaplanowanych działań na poziomie krajowym 
oraz tabele wskaźników realizacji celów głównych i szczegółowych KPOP. 
Na 30 listopada 2017 r. wartość wskaźników opisujących stopień realizacji celów głównych 
KPOP kształtowała się następująco: liczba stref, w których występują obszary narażenia 
ludności na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza spowodowane przekroczeniami 
norm jakości powietrza dla pyłu PM10 wynosiła 35 (przy wartości 34 założonej do 
osiągnięcia w 2018 r.) i 43 dla B(a)P (34 zaplanowane na 2018 r.); liczba aglomeracji i miast 
powyżej 100,0 tys. mieszkańców, w których wartość wskaźnika średniego narażenia nie 
przekracza pułapu stężenia ekspozycji na pył PM2,5 na poziomie 20 µg/m3 wyniosła 
11 (co stanowiło 55,0% w odniesieniu do założonego na 2018 r. celu); wartość Krajowego 
Celu Redukcji Narażenia na pył PM2,5 wyniosła 22 µg/m3 (przy 21 µg/m3 oczekiwanych 
w 2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 30-31, 123, 127, 155-161, 995-1081, 1137, 1148-1182,  
1559-1578) 

Na 23 działania krótkoterminowe, które zawarto w Planie działania na szczeblu krajowym, 
do końca listopada 2017 r. zrealizowano 6, a pozostałe były w trakcie realizacji (część 
z nich ze względu na swoją specyfikę – np. działania edukacyjne – wymagała kontynuacji). 
W przypadku jednego działania (konkursy Ministra Środowiska na czyste techniki 
i technologie do stosowania w sektorze bytowo-komunalnym) brak było postępów w jego 
realizacji. Na koniec listopada 2017 r. zrealizowano 26% zaplanowanych w KPOP działań, 
których termin zakończenia wyznaczono na 2018 r.  

Sprawozdanie z realizacji KPOP sporządzone na koniec 2017 r. nie zawiera informacji na 
temat realizacji planów działań na poziomie wojewódzkim i lokalnym. Jako jedno z zadań na 
szczeblu regionalnym przewidziano wprowadzenie programów pomocy społecznej 
(lokalnych programów osłonowych) dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze 
lokalu związaną z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych, 
na jeden z systemów proekologicznych. Wyniki niniejszej kontroli przeprowadzonej m.in. 
w 13 gminach wskazują, że lokalny program osłonowy został wdrożony tylko w jednej 
jednostce i to jeszcze przez ustanowieniem KPOP. W KPOP przewidziano również zadanie 
dotyczące wykonania przez gminy inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczeni powietrza 
na potrzeby wykonania właściwej diagnozy sytuacji w celu określenia właściwych działań 
naprawczych w POP-ach oraz pgn. Z 13 gmin objętych kontrolą NIK tylko 4 przeprowadziły 
szczegółową inwentaryzację źródeł emisji powierzchniowej, w tym w Krakowie 
inwentaryzacja taka trwała 22 miesiące, a jej koszt wyniósł 455,8 tys. zł, natomiast 
w Legnicy i Nowym Sączu wykonano ją w ciągu 5 miesięcy, co kosztowało odpowiednio 
229,4 tys. zł i 129,0 tys. zł. 

Ponadto w planie działań na szczeblu krajowym, a także wojewódzkim i lokalnym wskazano 
odpowiednio: utworzenie Partnerstwa na rzecz Poprawy Jakości powietrza w Polsce 
(Ministerstwo Środowiska) oraz przystąpienie do tego partnerstwa m.in. jst. Tymczasem 
skontrolowane przez NIK jst (5 samorządów województw i 13 gmin) ani nie otrzymały 
zaproszenia do wzięcia udziału w tym partnerstwie, ani z własnej inicjatywy nie starały się 
o przystąpienie do tej inicjatywy. 

 (dowód: akta kontroli str. 997-1025, 1148-1182, 1705, 1890-1892) 

Sposób wykorzystania uwag NIK zawartych w informacji o wynikach kontroli NIK 
nr P/14/086 

Ministerstwo Środowiska podejmowało działania informacyjno-edukacyjne na rzecz 
zwiększenia świadomości społecznej w kwestii szkodliwości zanieczyszczeń powietrza. 
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W 2017 r. adresatami tych działań było 2.644,0 tys. odbiorców audycji telewizyjnych 
i radiowych, a także czytelników prasy. Ponadto przygotowano i opublikowano poradnik 
Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych, zainicjowano kampanię Czas na 
czyste powietrze68, prowadzono współpracę ze środowiskami opiniotwórczymi 
(dziennikarze, nauczyciele, lekarze). W latach 2015-2016 Ministerstwo zrealizowało 
kampanię edukacyjną Tworzymy atmosferę – wskaźniki emisji materiałów z zakresu 
ochrony powietrza w telewizji wyniosły 31 278,3 tys. odbiorców, a emisji w radio 
22 733,8 tys. odbiorców. Serwis www.tworzymyatmosfere.pl odwiedziło 423,3 tys. 
internautów. W 2015 r. organizowano wydarzenia w przestrzeni miejskiej 
w miejscowościach o wysokim poziomie zanieczyszczeń.  

(dowód: akta kontroli str. 752-844, 1213, 1218-1225) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Minister Środowiska nie zachował konsekwentnego stanowiska w sprawie 
proponowanych parametrów jakościowych paliw stałych. Początkowo wskazywane 
przez Ministra wymagania jakościowe dla paliw stałych (zawarte w KPOP) były bardziej 
restrykcyjne niż stanowisko przedstawione na etapie konsultacji projektu rozporządzenia 
Ministra Energii w tej sprawie. W KPOP wskazano, bowiem następujące parametry 
dotyczące zawartości wilgoci całkowitej – 12% oraz popiołu 10%-11%, podczas gdy 
w trakcie konsultacji zaproponowano odpowiednio: 20% oraz 12%.  

Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie 
Środowiska wyjaśnił, że prace nad pakietem regulacji dotyczących wymagań 
jakościowych dla paliw stałych są prowadzone od kilku lat i nie zostały dotychczas 
zakończone. W czasie tych prac zmieniał się zarówno proponowany przez były resort 
gospodarki, a następnie resort energii, zakres paliw objętych projektowanym 
rozporządzeniem w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, jak również 
wartości poszczególnych parametrów jakościowych tych paliw. W toku tych prac 
zmieniało się także stanowisko resortu środowiska w tym przedmiocie. 
Opinie Ministra Środowiska były przygotowywane przy uwzględnieniu wiedzy 
eksperckiej, głównie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
(KOBiZE), który w przedmiotowym zakresie współpracował m.in. z Instytutem 
Chemicznej Przeróbki Węgla. 
Należy podkreślić, że wyniki przeprowadzanej w czasie prac nad rozporządzeniem 
oceny wpływu ewaluowały z uwagi na zmieniające się otoczenie. Efekt finalny aktów 
prawnych wypracowany po przeprowadzanych uzgodnieniach międzyresortowych jest 
zawsze wypadkową „interesów społeczeństwa” reprezentowanych przez 
poszczególnych Ministrów. 
Odnośnie parametrów zawartości wilgoci w paliwach kopalnych wykorzystywanych 
w sektorze bytowo-komunalnym, resort środowiska w swojej propozycji przedłożonej do 
Ministra Energii w 2017 r. wykorzystał analizę pt. „Opracowanie propozycji rozwiązań 
zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, których poziomy są przekraczane 
w strefach, ze spalania paliw w sektorze komunalno-bytowym (SNAP 02)” przygotowana 
przez KOBiZE w grudniu 2016 r. (…) Z opracowania tego wynika, że dla paliw stałych 
wykorzystywanych w sektorze komunalno-bytowym zawartość wilgoci nie może być 
wyższa niż 20%. 
Podkreślić przy tym należy, że dyskusja na temat parametrów jakościowych paliw 
stałych, które powinny być przyjęte w projektowanym rozporządzeniu w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw stałych, skutkowała dodaniem do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw przepisu 
art. 3a ust. 1a, zobowiązującego ministra właściwego do spraw energii do dokonywania 
– w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym 
do spraw gospodarki – co najmniej raz na dwa lata, przeglądu parametrów jakościowych 
paliw stałych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 3 a ust. 2, 
w celu oceny ich wpływu na środowisko, zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów. 

                                                      
68  W ramach kampanii m.in. stworzono serwis https://czasnaczystepowietrze.pl/.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Wyniki przeglądu mają stanowić podstawę do zmian parametrów określonych w ww. 
rozporządzeniu. 

Przedstawiona przez Ministra Środowiska propozycja w sprawie parametrów 
jakościowych paliw stałych uwzględniała opracowanie sporządzone przez Krajowy 
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, w którym wskazano w szczególności, 
że wartości parametrów jakościowych dobrano na podstawie znajomości aktualnego 
rynku węgla, wielkości i możliwości produkcyjnych krajowego sektora węglowego. 
Tym samym zaproponowane parametry paliw stałych wynikały raczej z potrzeby 
dostosowania do bieżących możliwości sektora węglowego, aniżeli uwzględniały 
ochronę obywateli i środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem 
zanieczyszczeń powietrza. 

 (dowód: akta kontroli str. 1211, 1216, 1229-1378,1387, 1460-1557, 1971-1973) 

2. Minister Środowiska nie wykonał wniosku NIK i nie podjął skutecznej współpracy 
z Ministrem Zdrowia w sprawie prowadzenia badań jakości powietrza w gminach 
uzdrowiskowych, w ramach programu PMŚ lub wypracowania innego, alternatywnego 
rozwiązania. 

Pomimo wyjaśnień Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska wskazujących na 
planowany zakup 20 stacji mobilnych z informacji GIOŚ wynika, m.in. że pomiary PM10 
obecnie wykonywane są na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie 17 z 45 uzdrowisk, 
a wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska nie są w stanie zapewnić pomiarów 
jakości powietrza w każdej miejscowości uzdrowiskowej w kraju. Ponadto w informacji 
GIOŚ wskazano, że w miarę posiadanych możliwości uruchomione zostały dodatkowe 
stacje monitoringu jakości powietrza na obszarach uzdrowiskowych, niemniej jednak 
w świetle przepisów dotyczących tych obszarów, gminy uzdrowiskowe powinny same 
zadbać o to, by wykonać badania jakości powietrza na obszarze uzdrowiskowym, 
zachowując zasady prowadzenia pomiarów określone w stosownym rozporządzeniu 
Ministra Środowiska. 

Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska wyjaśnił m.in., że lokalizacja stacji 
pomiarowych funkcjonujących w ramach systemu Państwowego Monitoringu 
Środowiska, w tym stacji WIOŚ w uzdrowiskach i ich zakres pomiarowy, wynika 
bezpośrednio z wymogów dotyczących rocznych ocen jakości powietrza (…). Nie jest 
natomiast realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach 
uzdrowiskowych oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.  

Zdaniem NIK dotychczas podjęte działania w dalszym ciągu mogą nie gwarantować 
możliwości spełnienia przez gminy obowiązku przedstawienia badań dotyczących 
spełnienia standardów jakości powietrza przy sporządzaniu operatu uzdrowiskowego.  

(dowód: akta kontroli str. 1213-1214, 1225-1228, 1965-1966) 

Minister Środowiska podjął działania w celu realizacji wniosków zawartych w informacjach 
o wynikach kontroli NIK związanych z problematyką ochrony powietrza, lecz sposób 
wykonania niektórych z tych wniosków nie gwarantował osiągnięcia oczekiwanych 
rezultatów.  

Minister Środowiska w 2015 r. opracował KPOP, lecz nie zawarł w nim wytycznych 
dotyczących oceny stopnia realizacji poszczególnych POP określanych przez samorządy 
województw, co również było przedmiotem wniosku NIK. Wartością dodaną KPOP jest 
niewątpliwie prawidłowo nakreślona diagnoza problemów związanych z niedostateczną 
jakością powietrza w skali kraju. Zdaniem NIK trudno jednak w nim wskazać skuteczne 
mechanizmy zapewniające koordynację i rozliczalność zaplanowanych działań do 
wykonania przez różne podmioty na szczeblu krajowym i regionalnym. Przykładowo 
w ramach zadań na szczeblu regionalnym przewidziano wykonanie przez gminy 
inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, a także jako odrębne zadanie 
wprowadzenie programów pomocy społecznej (lokalnych programów osłonowych) dla osób, 
które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związaną z trwałą zmianą systemu 
ogrzewania opartego na paliwach stałych, na jeden z systemów proekologicznych. 

Ocena cząstkowa 
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Sprawozdanie z realizacji KPOP sporządzone na koniec 2017 r. w ogóle nie zawiera 
informacji na temat realizacji planów działań na poziomie wojewódzkim i lokalnym. 
Natomiast wyniki niniejszej kontroli przeprowadzonej m.in. w 13 gminach wskazują, 
że szczegółową inwentaryzację źródeł emisji powierzchniowej przeprowadziły tylko cztery 
jst, a lokalny program osłonowy został wdrożony zaledwie w jednej jednostce i to jeszcze 
przez ustanowieniem KPOP. Ponadto w planie działań na szczeblu krajowym, a także 
wojewódzkim i lokalnym wskazano odpowiednio: utworzenie Partnerstwa na rzecz Poprawy 
Jakości powietrza w Polsce (Ministerstwo Środowiska) oraz przystąpienie do tego 
partnerstwa m.in. jst. Tymczasem skontrolowane przez NIK jst (5 samorządów województw 
i 13 gmin) ani nie otrzymały zaproszenia do wzięcia udziału w tym partnerstwie, ani 
z własnej inicjatywy nie starały się o przystąpienie do tej inicjatywy. Podkreślenia również 
wymaga fakt, że na koniec listopada 2017 r. stan realizacji zadań na szczeblu krajowym 
zaplanowanych w KPOP wynosił poniżej 30%, podczas gdy termin ich zakończenia 
określono na 2018 r. 

Wprawdzie skala kontroli prowadzonych w gminach przez Inspekcję Ochrony Środowiska 
w zakresie realizacji zadań określonych w POP uległa zwiększeniu, czym zrealizowano 
wniosek NIK, lecz Minister Środowiska nie doprowadził do obowiązku zamieszczania 
w POP takich elementów, które umożliwiałyby skuteczne wykonywanie działań nadzorczych 
i stosowanie sankcji przewidzianych w przepisach prawa (zagadnienie to opisano w części 
dotyczącej stwierdzonych nieprawidłowości (pkt 3) w zakresie drugiego obszaru objętego 
kontrolą – str. 25-26 wystąpienia).  

Podjęto współpracę z innymi resortami w sprawie regulacji dotyczących standardów dla 
paliw stałych i kotłów na paliwa stałe oraz możliwości tworzenia stref ograniczonej emisji 
komunikacyjnej, jednak w przypadku projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw stałych Minister Środowiska nie przedstawił propozycji, 
która zapewniałaby możliwość skutecznego przyczynienia się do radykalnej poprawy 
jakości powietrza.  

Ponadto Minister Środowiska nie podjął skutecznej współpracy z Ministrem Zdrowia 
w sprawie prowadzenia badań jakości powietrza w gminach uzdrowiskowych, w ramach 
programu Państwowego Monitoringu Środowiska lub wypracowania innego, alternatywnego 
rozwiązania. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli69, wnosi o: 

1. Podjęcie działań zmierzających do pozyskania kompletnych informacji o środkach 
publicznych wydatkowanych w Polsce na ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami 
i przyszłych potrzebach w tym zakresie oraz kosztach niedostatecznej jakości powietrza, 
a następnie wypracowanie optymalnej strategii finansowania takich działań. 

2. Określenie i zapewnienie stosowania jednolitej metodyki opracowywania POP, 
w szczególności odnoszącej się do wyznaczania wielkości emisji poszczególnych 
substancji dla danego rodzaju źródeł, ustalenia sposobów gromadzenia danych 
wejściowych do inwentaryzacji źródeł emisji, dokładności danych wejściowych 
przyjętych do inwentaryzacji, a także zasad obliczania efektów ekologicznych w wyniku 
podjętych działań naprawczych. 

3. Ustanowienie obowiązku określania w POP wskaźników umożliwiających ocenę stopnia 
realizacji zaplanowanych zadań, w szczególności efektów ekologicznych, a także 
okresów pośrednich, aby zapewnić skuteczne wykonywanie nadzoru nad realizacją 
zadań wskazanych w tych programach i możliwość stosowania sankcji w odpowiednich 
przypadkach.  

                                                      
69  Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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4. Rozważenie możliwości przygotowania propozycji zmian prawnych obligujących 
użytkowników urządzeń grzewczych do okresowego przekazywania danych 
o stosowanym źródle ciepła wg ustalonego wzoru. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Niniejszy tekst wystąpienia został sporządzony z uwzględnieniem zmian zawartych 
w uchwale nr 44/2018 Kolegium NIK z dnia 20 czerwca 2018 r. 
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