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Założenia organizacyjne kontroli równoległych 

 

Koordynacja: NOK Holandii i Polski 
 

Obejmuje kraje europejskie zrzeszone w UE i niezrzeszone 
Udział biorą najwyższe organy kontroli z 15 krajów, tj. Albania, 
Bułgaria, Estonia, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kosowo, 
Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Węgry  
oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy 

 
Czas kontroli: 2017 r. 
Wspólny raport końcowy – I połowa 2018 r. 

 
 

 

 

 

Delegatura w Krakowie 
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 
www.nik.gov.pl 



Wspólny raport międzynarodowy – potencjalne korzyści 

 
Ocena zagrożeń  i zaawansowania w walce ze źródłami emisji 
 
Porównanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych 
w poszczególnych krajach 

 
Dobre praktyki 
 
Wskazanie obszarów współpracy dla organów władzy 
poszczególnych krajów  
 
Wspólne rekomendacje   
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Stężenie BaP w krajach europejskich 
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Źródło: Air quality in Europe – 2016 report, Europejska Agencja Środowiska, 2016 



Stężenia pyłów zawieszonych w krajach europejskich 
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Źródło: Air quality in Europe – 2016 report, Europejska Agencja Środowiska, 2016 



Przeciętna liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych PM10  
w wybranych miastach Europy w 2011 r. na tle wartości normatywnej 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie Exceedance of air quality limit values in urban areas (CSI 004), Europejska Agencja 
Środowiska, 2013 



Dotychczasowe działania  kontrolne NIK dotyczące wykonywania 
zadań z zakresu ochrony powietrza 

 

 

W 2014 r. NIK przeprowadziła ogólnopolską kontrolę diagnozując 
problemy i formułując liczne wnioski, w tym postulaty zmiany 
prawa. 
 
W 2016 r. NIK przeprowadziła kontrolę na terenie województwa 
śląskiego dotyczącą eliminacji niskiej emisji z kotłowni 
przydomowych i gminnych.  
 
W 2017 r. planowana jest kontrola sprawdzająca realizację wniosków  
NIK oraz oceniająca aktualne zaawansowanie działań na rzecz  
ochrony powietrza w Polsce 
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Stan realizacji wniosków 

Opracowano Krajowy Program Ochrony Powietrza  
do roku 2020 (z perspektywą do 2030), który obowiązuje od 1 
października 2015 r. 

Znowelizowano przepisy art. 96 POŚ, które umożliwiają organom 
stanowiącym samorządów województw m.in. Określenie rodzajów 
lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania lub których 
stosowanie jest zakazane.  

Dotychczas nie opracowano ogólnokrajowych standardów dla 
kotłów węglowych małej mocy i minimalnych wymagań 
jakościowych dla paliw stałych.  

Nie wdrożono rozwiązań prawnych umożliwiających wprowadzanie 
przez jednostki samorządu terytorialnego stref ograniczonej emisji 
komunikacyjnej.  
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Dziękuję za uwagę  

 
 

 
 

Delegatura w Krakowie 
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 
www.nik.gov.pl 


	Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami w Europie ��Kontrole równoległe EUROSAI 2017�
	Założenia organizacyjne kontroli równoległych
	Wspólny raport międzynarodowy – potencjalne korzyści
	Stężenie BaP w krajach europejskich
	Stężenia pyłów zawieszonych w krajach europejskich
	Przeciętna liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych PM10 �w wybranych miastach Europy w 2011 r. na tle wartości normatywnej
	Dotychczasowe działania  kontrolne NIK dotyczące wykonywania zadań z zakresu ochrony powietrza
	Stan realizacji wniosków
	Dziękuję za uwagę 

