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Ponad 80% europejczyków zamieszkujących tereny zurbanizowane oddycha powietrzem wykraczającym pod 
względem zanieczyszczeń ponad normy ustanowione przez WHO. O tym jak ważny jest to problem świadczy także 
wpisanie go jako jeden z kluczowych elementów strategii Ue dot. ochrony środowiska. Poza wymiarem ekologicz-
nym jest to również problem stanowiący realne zagrożenie dla życia ludzi. Z powodu złej jakości powietrza corocznie 
na świecie umiera ok. 3,5 mln osób, w Polsce ok. 44 tysięcy (wg danych Komisji europejskiej). szacuje się, że zanie-
czyszczenia powietrza w europie przyczyniają się do skrócenia długości życia średnio o 9 miesięcy. 

Jak duże znaczenie dla zdrowia ma jakość powietrza pokazały epizody przekroczenia norm (nawet stukrotnie), 
jak to które miało miejsce w Londynie w 1952 roku. Oszacowano wówczas, że w ciągu zaledwie kilkudniowego epi-
zodu na skutek powikłań umarło ok. 4 tysiące osób. Początkowo zakładano, że samo unikanie wysokich przekroczeń 
norm wystarczy, aby ustrzec się przed konsekwencjami zdrowotnymi. Dziś nikt nie ma już wątpliwości, że również 
niewielkie stężenia, w szczególności drobnych pyłów przyczyniają się do zachorowań i przedwczesnych zgonów. 
Poza kosztem zdrowotnym zła jakość powietrza tworzy również koszty ekonomiczne. ciężko je oszacować w cało-
ści, jednak w samym 2015 roku średnio w Unii europejskiej na skutek wysokich stężeń PM2,5 utracono ok. 16 mln 
dni pracy, co szacuje się na ok. 2,1 mld euro rocznie. 

istnieją trzy główne źródła zanieczyszczeń powietrza, są to kolejno sektor komunalno-bytowy – spalanie pa-
liw stałych, sektor transportowy oraz w najmniejszym stopniu przemysł. Główne źródła zanieczyszczeń powietrza 
są różne dla różnych regionów, są również uwarunkowane innymi czynnikami jak chociażby pora roku. Główną 
przyczyną w Polsce pozostaje niska emisja - dla Krakowa jest to ogrzewania w sektorze komunalno-bytowym, dla 
Warszawy w większym stopniu transport drogowy. 

Wskaźniki jakości powietrza w Polsce pozostają alarmujące i jedne z najwyższych w całej europie. Dane uzy-
skane poprzez wieloletni monitoring jakości powietrza wskazują na wysokie przekroczenia norm, w szczególności 
pyłów zawieszonych PM2,5, PM10, w tym wysoce szkodliwego bezo(a)pirenu. Z 400 stacji europy, z których porów-
nano stężenie PM10 (dane z 2011 roku), w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast w pierwszej dziesiątce aż 
6 stanowiły miasta polskie (Kraków, Nowy sącz, Zabrze, Gliwice, sosnowiec oraz Katowice). i tak z polską normą 
zezwalającą na 35 dni, w których poziom dobowy stężenia pyłem PM10 może zostać przekroczony, w powyższych 
miastach wynosił ponad 120 dni w roku. 

Udział sektora transportowego w  ogóle emisji najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń w  Polsce pozostaje 
w średniej unijnej. transport drogowy emituje najwięcej zanieczyszczeń w terenach gęsto zabudowanych jak centra 
dużych miast, szczególnie w godzinach wzmożonego ruchu, kiedy ruch pojazdów nie przebiega płynnie. 

Jeśli chodzi zaś o przemysł, udział tego sektora jest najmniejszy. spowodowane jest to przede wszystkim nałoże-
niem wymogów przez Unię europejską, co wprowadziło przepisy oraz sankcje wymuszające poniekąd na przemyśle 
wprowadzenie odpowiednich technologii i trzymania się norm.

Poprawa jakości powietrza jest celem szczegółowym w ramach celu Zrównoważonego rozwoju ONZ nr. 11 – 
Zrównoważone miasta i społeczności. Ponieważ szacuje się, że do 2050 roku odsetek mieszkańców miast na świecie 
zwiększy się z ok. połowy poplulacji do 66% - dlatego tak ważny jest przemyślany i zrównoważony rozwój miast, 
które pełnią funkcję ośrodków gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturowych. 

AbstrAKt
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Miasta to centra innowacji i rozwoju, w ramach których kumuluje 
się kapitał ludzki i społeczny. to również centra pomysłów, han-
dlu, kultury, nauki, produktywności, rozwoju społecznego. Dzięki 
swym zaletom miasta umożliwiły ludziom postęp społeczny i go-
spodarczy.

istnieje jednak wiele wyzwań, którym musimy sprostać, by 
miasta wciąż tworzyły miejsca pracy i budowały dobrobyt, a przy 
tym nie nadwerężały dostępnych gruntów i   zasobów. Do po-
wszechnych miejskich wyzwań należą przeludnienie, brak środ-
ków by zapewnić podstawowe usługi, niedobór mieszkań oraz po-
garszająca się infrastruktura.

Wyzwania, przed którymi stoją miasta, mogą zostać prze-
zwyciężone w  sposób, który pozwoliłby im na dalszy rozkwit 
z jednoczesną poprawą w gospodarowaniu zasobami, redukcji za-
nieczyszczeń i biedy. Przyszłość, której pragniemy, to miasta oferu-
jące możliwości dla każdego, z dostępem do podstawowych usług, 
energii, zasobów mieszkalnych i transportu.

Program „Zrównoważone miasta” powstał jako odpowiedź Glo-
bal compact Poland na przyjęte we wrześniu ubiegłego roku cele 
Zrównoważonego rozwoju ONZ, które stały się nową mapą roz-
wojową dla świata. stanowi realizację głównie celu 11 – Zrówno-
ważone miasta, lecz podejmowane działania bezpośrednio wiążą 
się także z innymi celami, przede wszystkim: 3 – życie w zdrowiu, 
7 – czysta energia, 9 – innowacje i  infrastruktura, 13 – ochrona 
przyrody. Zakładają one działania w  obszarze zrównoważonego 
rozwoju miast, wzrostu gospodarczego oraz ochrony środowiska, 
jakie należy podjąć, aby do roku 2030 cele zostały osiągnięte.

DLAcZeGO MiAstA są tAK WAżNe W  ZróWNOWAżO-
NyM rOZWOJU i DLAcZeGO ZDecyDOWALiśMy się ZA-
Jąc WłAśNie tyM teMAteM?
 - Połowa światowej populacji – 3,5 miliarda ludzi – żyje dziś w mia-

stach
 - Do 2030, prawie 60% światowej populacji będzie żyła w granicach 

obszarów miejskich
 - 95% ekspansji miejskiej w kolejnych dekadach będzie miała miej-

sce w krajach rozwijających się
 - 828 milionów ludzi żyje dziś w slumsach, a liczba ta nie przestaje 

rosnąć
 - Miasta świata zajmują jedynie 3% powierzchni Ziemi, a odpowia-

dają za 60-80% zużycia energii i 75% emisji związków węgla

 - szybko postępujące procesy urbanizacyjne wywierają nadmierny 
nacisk na zasoby słodkiej wody, systemy kanalizacyjne, warunki by-
towania i publiczną opiekę zdrowotną

Pierwszy rok trwania Programu poświęciliśmy analizie jako-
ści powietrza w Polsce, jako, że temat ten staje się coraz bardziej 
naglący. Jakość powietrza ma znaczący wpływ na pogorszenie 
zdrowia ludzi.

stanowi on wypełnienie celu szczegółowego 11.6: „Do 2030 r. 
obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania mia-
sta na środowisko, zwracając szczególną uwagę na jakość powie-
trza oraz gospodarowanie odpadami komunalnym i innymi zanie-
czyszczeniami.” 

W  Polsce z  tego powodu corocznie umiera ok. 44 000 osób 
(dane Komisji europejskiej), w całej europie aż 80 % osób żyjących 
w miastach jest narażona na wysokie stężenia pyłu zawieszonego 
przekraczające znacznie normy WHO.

W niniejszym raporcie pragniemy zaprezentować analizę ja-
kości powietrza w Polsce na tle reszty europy, główne przyczyny 
zanieczyszczeń oraz ich wpływ na zdrowie. Przedstawimy również 
stanowiska samorządów oraz działania jak i technologie, których 
wprowadzenie może pomóc w poprawie obecnej sytuacji.

Prezentowany raport stanie się punktem wyjścia do podjęcia 
dialogu z rządem, samorządami, administracją publiczną, akade-
mikami oraz biznesem, aby poprzez wymianę wiedzy i doświad-
czeń połączyć siły w walce z niską emisją.

Zła jakość powietrza wpływa na zdrowie ludzi oraz stan śro-
dowiska, dlatego naglące jest wypracowanie i wdrożenie systemów 
naprawczych już dziś.

Global CompaCt poland

PrOGrAM 
ZróWNOWAżONe MiAstA
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„Musimy rozszerzyć skalę rozwoju zrównoważonych źródeł 
energii, w szczególności w krajach rozwijających się. Cele 

Zrónoważonego Rozwoju (SDGs) i zmiany klimatyczne muszą 
iść w parze. Porozumienie klimatyczne wzmocni działania 
na rzecz klimatu i odegra znaczącą rolę w realiazacji Celów 

Zrównowazonego Rozwoju. Zmiany klimatu osłabiają wzrost 
gospodarczy, a tradycyjne modele rozwojowe dodatkowo 

pogłębiają problem. Teraz zyskaliśmy holidstyczne podejście.”

ban Ki-moon, 
SeKretarz Generalny onz 

World eConomiC Forum, davoS (SWitzerland), 21 January 2016

kalendarium działań w Programie 2016

1 StyCzeń - lipieC  
   WSpółpraCa z ruChami mieJSKimi 

4 13 KWietnia, SpotKanie  
    przedStaWiCieli Global CompaCt  
    W polSCe z ŚWiatoWą orGanizaCJą 
    zdroWia (Who)

5 13 KWietnia, Global CompaCt  
    W polSCe SpotKało Się W bonn  
    z przedStaWiCielami SeKretariatu  
   ramoWeJ KonWenCJi onz dS.. zmian 
   Klimatu (unFCCC)

2 StyCzeń - marzeC  
   rada nauKoWa raportu

3 KWieCień, KonSultaCJe dot.  
   polityK mieJSKiCh

6 KWieCień, WłąCzenie do proGramu 
   proJeKtu nazCa

05.01, 01.29, 03.11, 04.04, 05.12, 07.15.
Konsultacje projektu i zawiązanie współpracy 
merytorycznej w zakresie jakości powietrza 
z ruchami miejskimi.

Dnia 11 kwietnia 2016 roku przedstawi-
ciele global compact Poland spotkali się 
w Bonn z szefową europejskiego centrum 
środowiska i Zdrowia (eceH) należącego do 
międzynarodowej organizacji Zdrowia (wHo), 
Panią elizabet Paunovic.

spotkanie miało na celu nawiązanie 
współpracy pomiędzy global compact 
Poland a światową organizacją Zdrowia 
w ramach realizacji działań mających na 
celu odpowiedź na jeden z najpoważniejszych 
problemów z jakim spotyka się współcześnie 
europa, z punktu widzenia zdrowia, jakim 
jest jakość powietrza. 
według badań światowej organizacji Zdro-
wia, z powodu chorób wywołanych zanie-
czyszczeniem powietrza w europie w 2010 
roku zmarło przedwcześnie 600 000 osób, co 
stanowi dla gospodarki europejskiej straty 
rzędu 1,6 biliona dolarów - jest to ekwiwalent 
1/10 przychodu PKB unii europejskiej w 2013 
roku.

global compact Poland 11 kwietnia spo-
tkało się z przedstawicielami sekretariatu 
ramowej Konwencji onZ ds.. zmian klimatu 
(unFccc). Konwencja podpisana została 
podczas Konferencji narodów Zjednoczonych 
na temat środowiska i rozwoju, popularnie 
zwanej szczytem Ziemi w 1992, w rio de 
janeiro. od 1995 roku regularnie odbywają 
się konferencje stron konwencji, z czego 
ostatnia odbyła się w Paryżu (coP 21). jest 
ona niezwykle istotna ze względu na kompro-
mis, który udało się wynegocjować podczas 
szczytu. tak zwane Porozumienie Paryskie 
dotyczy adaptacji do globalnych zmian 
klimatycznych.

Podczas spotkania global compact Poland 
zawarło strategiczną współpracę z unFccc 
w ramach naZca.

Formowanie rady naukowej raportu 
„Zrównoważone miasta - życie w zdrowej 
atmosferze” złożonego z polskich naukow-
ców prowadzących badania nad tematyką 
jakości powietrza oraz technologiami smart 
cities w Polsce.

Konsultacje oraz spotkania na temat polityk 
miejskich dotyczących zrównoważonego 
rozwoju z urzędnikami samorządowymi 
wysokiego szczebla.

Zaproszenie do współpracy w ramach Pro-
gramu wszystkich polskich miast będących 
częścią naZca.
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9 18-20 maJa, prezentaCJa proGramu  
    zróWnoWażone miaSta podCzaS viii  
    europeJSKieGo KonGreSu 
    GoSpodarCzeGo W KatoWiCaCh 

Podczas Forum ekonomicznego w Krynicy 
Kamil wyszkowski, Dyrektor generalny glo-
bal compact Poland wziął udział w panelu 
z udziałem minister jadwigi emilewicz, 

Przedstawiciele global compact Poland 
wzięli udział w europejskim Kongresie 
gospodarczym, który odbył się w Katowicach 
w dniach 18-20 maja. Dyrektor generalny 
inicjatywy Kamil wyszkowski wziął udział 
w panelu dotyczącym zrównoważonego 
transportu. temat ten jest jednym z prioryte-
tów Programu Zrównoważone miasta.

spotkanie Dyrektora Kamila wyszkowskiego 
z ministrem michałem Kurtyką, Podsekre-
tarzem stanu, ministerstwo energii , kon-
sultacja raportu oraz współpracy w obrębie 
e-mobility.

spotkania z kadrą kierowniczą wydziałów 
ds.. środowiska miast zainteresowanych 
udziałem w Programie 

25 maja odbyło się robocze spotkanie 
z Dyrektorem leszkiem Drogoszem i jego 
zespołem z Biura infrastruktury m. st. war-
szawy dotyczące głównych strategii miasta, 
zrównoważonych kierunków działań oraz 
współpracy programowej w ramach Partner-
stwa dla Klimatu, którego global compact 
jest Partnerem.

spotkanie konsultacyjne Dyrektora Kamila 
wyszkowskiego z minister jadwigą emile-
wicz, Podsekretarz stanu w ministerstwie 
rozwoju na temat tworzonego raportu, oraz 
zaproszenie minister do objęcia funkcji mów-
cy podczas prezentacji raportu

Prezentacja raportu podczas panelu „czyste 
powietrze w regionie - polityki i technologie” 
w ramach  Vi europejskiego Kongresu ma-
łych i średnich Przedsiębiorstw organizo-
wanego przez regionalną izbę gospodarczą 
w Katowicach.

Przedstawiciele global compact odbyli 
spotkanie z Zastępcą Prezydenta m.st. war-
szawy - Panem michałem olszewskim, na 
którym zadecydowano o podjęciu strategicz-
nej współpracy w ramach Programu.

Konsultacje i rozmowy na temat polityk 
centralnych dotyczących zrównoważonego 
rozwoju w Polsce z: Kamimierzem smo-
lińskim, sekretarzem stanu, ministerstwo 
infrastruktury i Budownictwa  – 12.04, 
ministrem Pawłem sałkiem, sekretarzem 
stanu i z ministrem sławomirem mazur-
kiem, Podsekretarzem stanu ministerstwo 
środowiska – 18.04,25.04, 20.05, ministrem 
jerzym Kwiecińskim, sekretarzem stanu, 
ministerstwo rozwoju – 16.05.

13 8 WrzeŚnia, udział W panelu  
     na Forum eKonomiCznym  
     W KryniCy

12 3 Sierpnia, SpotKanie 
      z miniSterStWem enerGii

10 maJ, partnerStWo z miaStami 

14 20 WrzeŚnia, SpotKanie  
      z miniSterStWem rozWoJu

15 10 październiK, prezentaCJa 
      raportu

7 13 KWietnia, SpotKanie z zaStępCa 
    prezydenta m.St. WarSzaWy

8 KWieCień – maJ, KonSultaCJe  
   i rozmoWy na temat polityK  
   CentralnyCh

„W Polsce co roku na skutek powikłań powstających z powodu 
złej jakości powietrza umiera ok. 44 000 osób. Dla porównania 

w wyniku wypadków komunikacyjnych corocznie ginie 
ok. 3 500 osób. Aby zwrócić uwagę na problem i zmienić 

te niepokojące statystyki Global Compact Poland powołał 
Program „Zrównoważone Miasta”.

Kamil WySzKoWSKi,  
dyreKtor Generalny Global CompaCt poland

Podsekretarz stanu, ministerstwo rozwoju, 
przedstawicieli parlamentu, samorządu te-
rytorialnego oraz nauki, dotyczącego jakości 
powietrza, w ramach prowadzonego w tym 
roku Programu „Zrównoważone miasta – 
życie w zdrowej atmosferze”.

Powietrze w Polsce pozostaje nadal jednym 
z najbardziej zanieczyszczonych w europie, 
faktu tego nie można ignorować. Podczas 
panelu ministerstwo rozwoju zapowiedzia-
ło, iż temat ten jest bardzo istotny również 
z perspektywy działań rządu, a konieczne 
kroki zostaną podjęte.

11 25 maJ, SpotKanie  
      z przedStaWiCielami  
      m.St.WarSzaWy
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„Poprzez zmianę sposobu, w jaki planujemy nasze miasta, budujemy 
domy i transportujemy towary, możemy wejść w przyszłość z niskim 
zużyciem węgla, która przynosi korzyści ludziom i planecie. Poprzez 
wbudowanie odporności klimatycznej w struktury rolnicze, możemy 

polepszyć bezpieczeństwo żywnościowe, a jednocześnie zmniejszyć emi-
sję gazów cieplarnianych. Zrównoważone miasteczka i miasta proponują 
konkretne korzyści dla terenów miejskich jak i wiejskich, od wydajności 

energetycznej i surowcowej do zdrowia publicznego i ogólnej 
jakości życia.

[…]

Miasta są motorem aktywności i kreatywności. W wielu kwestiach stano-
wią pole do weryfikacji skuteczności naszych wysiłków w walce ze zmianą 
klimatu, dla budowania odporności i dla szybszego, uczciwszego postępu 
w rozwoju. Miasta są ważne w wielu wymiarach: od energii i transportu, 
przez wodę i warunki sanitarne, do spójności społecznej oraz zapobie-

gania katastrofom i ograniczania ich skutków. Przez tę złożoność trudno 
wprowadzić sprawy miejskie do dyskusji na temat klimatu 

w sposób spójny.

Dlatego też proszę Was wszystkich, abyście działali wspólnie, by upewnić 
się, że możemy tego właśnie dokonać – a zakończyć z wynikami, które 

odzwierciedlają centralną rolę miast.”

Przekaz Ban Ki–moona,  
Sekretarza Generalnego ONZ 

 
Remarks at Cities and Sub-national Dialogue, Warszawa, listopad 2013
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źródło: un Photo eskinder Debebe
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Na początku XXi wieku polskie miasta stają przed wyzwaniem reali-
zowania zrównoważonego rozwoju. Zakłada on efektywne wykorzy-
stywanie zasobów zarówno naturalnych, jak i  będących wynikiem 
działalności człowieka. Koncentracja ludności na obszarach miej-
skich sprawia, że kwestie ochrony środowiska są szczególnie ważne 
– mają kluczowe znaczenie nie tylko dla zdrowia mieszkańców, ale 
i podnoszenia jakości życia.

 Miasta stanowią istotny element polskiej polityki rozwoju, 
a tworzenie warunków do wysokiej jakości życia na obszarach miej-
skich jest jednym z głównych działań podejmowanych przez Mini-
sterstwo rozwoju. W  perspektywie finansowej 2014-2020 wymiar 
miejski został wyraźnie wzmocniony, wsparcie dla miast kierowane 
jest w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. 
Miasta korzystając z  środków Ue realizują plany służące rozwojo-
wi efektywnego, niskoemisyjnego transportu publicznego i poprawy 
efektywności energetycznej. Kwestie jakości powietrza, niskoemisyj-
ności i adaptacji do zmian klimatu znalazły się również wśród prio-
rytetów Agendy Miejskiej Unii europejskiej.

Z  punktu widzenia rozwoju kraju pożądane kierunki działań 
podejmowanych przez miasta, wspierane polityką rządu, okre-
śla Krajowa Polityka Miejska 2023, której celem strategicznym jest 
wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrów-
noważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości 
życia mieszkańców. rozwój gospodarczy musi kształtować i zabez-
pieczać w sposób optymalny bieżące potrzeby a zarazem nie może 
być prowadzony kosztem przyszłych pokoleń, co podkreśla przy-
miotnik „zrównoważony”. 

Polityka miejska stanowi istotny element Planu na rzecz Odpo-
wiedzialnego rozwoju, którego kierunkowe ramy rada Ministrów 
przyjęła w  lutym 2016 roku. Jego rozwinięciem jest przygotowany 
w Ministerstwie rozwoju projekt strategii na rzecz Odpowiedzial-
nego rozwoju, opracowany we współpracy ze wszystkimi resortami, 
w którym przedstawiono wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety 
rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzen-
nym w  perspektywie długookresowej. W  strategii wskazujemy na 

konieczność prowadzenia odpowiedzialnego rozwoju, dlatego też 
istotne jest odpowiednie kształtowanie relacji pomiędzy konkuren-
cyjnością gospodarki, dbałością o środowisko oraz jakością życia.

rozwój i funkcjonowanie miast jest zagadnieniem bardzo zło-
żonym wymagającym kompleksowego i zintegrowanego podejścia. 
co więcej, na obszarach miejskich wyzwania i problemy z różnych 
zakresów tematycznych (gospodarczych, społecznych, infrastruk-
turalnych i środowiskowych) przenikają się tworząc wielowątkową 
strukturę powiązań. Przykładem może być zagadnienie niskoemi-
syjności i efektywności energetycznej powiązane ze strukturą prze-
strzenną miasta, transportem czy ochroną środowiska i  terenów 
zielonych w mieście. 

rozproszona zabudowa w  wieloaspektowy sposób oddziałuje 
negatywnie na środowisko, wprowadzając trwałe zmiany z sposobie 
zagospodarowania oraz powoduje nieracjonalnie wysokie koszty 
budowy i funkcjonowania infrastruktury. Niekontrolowana subur-
banizacja, eliminowanie terenów zieleni, niska jakość urządzeń i pa-
liw do zaopatrywania budynków w ciepło prowadzi do zanieczysz-
czenia powietrza w miastach i negatywnie oddziałuje na środowisko 
naturalne, pogarszając tym samym jakość życia ich mieszkańców. 
Ważnym elementem zrównoważonego rozwoju miast jest kształto-
wanie odpowiedniej polityki transportowej oraz działania na rzecz 
mobilności miejskiej, co przejawia się zmniejszeniem wielkości i na-
tężenia ruchu ulicznego, ograniczaniem zanieczyszczeń powietrza 
i emisji hałasu.

Zarówno w Krajowej Polityce Miejskiej, jak i projekcie strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju, dużą uwagę poświęcamy za-
gadnieniom środowiskowym. Wśród najważniejszych i najbardziej 
złożonych kierunków działań polityki miejskiej wskazujemy m.in.: 
kompleksową i  efektywną rewitalizację miast, obejmującą kwestie 
infrastrukturalne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe; dążenie 
do osiągniecia zrównoważonej mobilności w obszarach miejskich, 
w  tym upowszechniania transportu zbiorowego oraz promowania 
ruchu rowerowego i pieszego; działania na rzecz efektywności ener-
getycznej, niskoemisyjności, racjonalnego gospodarowania zasoba-

dr JerZy KWiecińsKi
sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju, 
Pełnomocnik Prezesa rady ministrów  
ds.. Funduszy europejskich i rozwoju regionalnego, 
członek rady ministrów

„Na początku XXI wieku polskie miasta stają przed 
wyzwaniem realizowania zrównoważonego rozwoju.  

Zakłada on efektywne wykorzystywanie zasobów zarówno 
naturalnych, jak i będących wynikiem działalności człowieka. 

Koncentracja ludności na obszarach miejskich sprawia,  
że kwestie ochrony środowiska są szczególnie ważne – mają 
kluczowe znaczenie nie tylko dla zdrowia mieszkańców, ale  

i podnoszenia jakości życia.”
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mi (ziemi, wody, środowiska) oraz adaptację do zmian klimatu. Każ-
dy z dziesięciu wątków tematycznych ujętych w Krajowej Polityce 
Miejskiej, wskazuje na pożądane kierunki i sposoby rozwoju miast, 
mające odniesienie do zasad postępowania zgodnych z ideą zrówno-
ważonego rozwoju. 

W  strategii na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju zwracamy 
uwagę na istotne wyzwania o charakterze horyzontalnym ukierun-
kowane na rozwój miast, wyróżniając wśród obszarów szczególnego 
oddziaływania zarówno największe aglomeracje, jak i miasta śred-
nie i  mniejsze tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz zagro-
żone marginalizacją. W ramach wsparcia horyzontalnego dla miast 
działania ukierunkowane są na poprawę jakości środowiska i budo-
wanie tzw. miasta zielonego – w tym celu realizowane będą projekty 
na rzecz niskoemisyjności i efektywności energetycznej czy budow-
nictwa energooszczędnego. Wsparcie dla miast koncentruje się na 
realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza, wprowadze-
nia nowych rozwiązań w zakresie integracji transportu zbiorowego, 
rozwoju transportu niskoemisyjnego i kształtowania ekologicznego 
modelu mobilności mieszkańców. W ramach projektów flagowych 

stawiamy na rozwój produktów z obszaru elektromobilności podej-
mując działania w kierunku zwiększenia udziału pojazdów o napę-
dzie elektrycznym na potrzeby komunikacji miejskiej, stymulowa-
nia produkcji polskich pojazdów szynowych transportu publicznego 
czy rozwoju rynku samochodów elektrycznych. Jednym z projektów 
jest przygotowanie strategii transformacji do gospodarki niskoemi-
syjnej i kierunków działań na rzecz zmniejszenia emisyjności i ener-
gochłonności gospodarki. 

samorządy w Polsce mają coraz większą świadomość potrzeby 
wprowadzania rozwiązań wspomagających rozwój zrównoważony. 
Podejmowane w ramach polityki miejskiej i strategii na rzecz Odpo-
wiedzialnego rozwoju kierunki interwencji, realizujące ideę miasta 
zwartego i  niskoemisyjnego, służyć będą potrzebom rozwojowym 
miasta zrównoważonego. stawiamy na miasta czyste i  przyjazne, 
które będą dobrym i atrakcyjnym miejscem do życia obecnych oraz 
przyszłych pokoleń. realizacja tego celu wymaga determinacji oraz 
skutecznej współpracy na poziomie krajowym, regionalnym i lokal-
nym.
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NicK NUttALL
rzecznik Prasowy ramowej Konwencji 
narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu unFccc

Duży udział podmiotów niepaństwowych z  całego świata, pre-
zentujących swoje zobowiązania w  NAZcA w  oczekiwaniu na 
Paryż pokazuje, że przejście do gospodarki niskoemisyjnej jest 
nieodwracalne i  nie do zatrzymania. Jednak to właśnie tempo 
tych zmian oraz realizacji zobowiązań będzie gwarantem wy-
pełnienia postanowień paryskiego porozumienia. Osiągnięcie 
tego celu będzie pociągać za sobą działania tysięcy miast i innych 
podmiotów, które odznaczać się będą różnorodnością, zaanga-
żowaniem, odwagą ambicją, wypełnianiem postanowień oraz 
niezachwianym oddaniem w opracowywaniu i wdrażaniu krajo-
wych planów działań na rzecz klimatu.

Obecnie 28 polskich miast i  samorządów terytorialnych od 
Gdańska, Warszawy po Wrocław włączyło się do NAZcA oraz 
złożyło zobowiązania poprzez uczestnictwo w inicjatywach takich 
jak compact of  Mayors, Porozumienie burmistrzów oraz deklara-
cji w ramach organizacji c40 poświęconej ekologicznym autobu-
som „cities clean bus Declaration”. Aby ułatwić takie inicjatywy 
i koalicje, globalni liderzy w sprawach klimatu z Francji i Maroko 
– ambasador Laurence tubiana i delegat ministerialny Hakima el 
haite, określili szczegółowy plan w  celu zwiększenia wspólnych 
działań pomiędzy rządami, miastami przedsiębiorstwami, inwe-
storami i obywatelami zmierzających do ograniczenia emisji i po-
mocy wrażliwym krajom w przystosowaniu się do skutków zmian 

klimatu i budowie własnej czystej energii i zrównoważonej przy-
szłości.

Następujące klimatyczne zobowiązania obecnie zarejestro-
wane przez NAZcA obejmują:
 - ponad 11,000 zobowiązań podjętych przez ponad 5000 miast, 

regionów, firm, inwestorów oraz organizacje społeczne
 - uczestniczy ponad jedna trzecia z 2000 największych firm osiąga-

jących $ 32.5 mld przychodów, jest to suma porównywalna do łącz-
nego PKb UsA, chin i Japonii
 - 15 z 20 największych banków na świecie o łącznej wartości rynko-

wej sięgającej do $ 2 mld działa na rzecz klimatu
 - 25 inwestorów, reprezentujących $ 3,2 mld dolarów, zobowiązuje 

się do dekarbonizacji $ 600 mld aktywów
 - prawie jedna trzecia z  300 najbardziej rozwiniętych świato-

wych miast pod względem PKb PNs (parytetu siły nabywczej) 
jest zaangażowana w NAZcA, z całkowitym PKb PsN oscylują-
cym wokół $ 20 bilionów
 - miasta i regiony mają więcej niż 2000 zobowiązań rejestrowa-

nych w NAZcA, obejmujących odpowiednio 7,3 procent oraz 6,5 
procent światowej populacji
 - ponad 2000 zobowiązań z  prawie 2000 miast i  35 regionów 

przyczynia się do redukcji emisji z  1,22 gigaton równoważnika 
dwutlenku węgla (Gt cO2e).

NAZcA: PrZysPiesZeNie DZiAłAń  
NA rZecZ KLiMAtU
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eMiLiA sKrOK
p.o. Przedstawiciel 
Banku światowego  
w Polsce

Otaczająca nas rzeczywistość dostarcza nam coraz więcej powo-
dów, aby pilnie zająć się zmianami klimatu. coraz częściej bory-
kamy się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Huragany, 
powodzie czy susze uderzają z większą siłą, zagrażając życiu i do-
bytkowi milionów ludzi na całym świecie. Zmiany klimatyczne 
bezpośrednio potęgują zagrożenie wodne i  żywnościowe, mają 
wpływ na łańcuchy dostaw w sektorze rolnym, a także stawiają 
duży znak zapytania nad przyszłością miast i miejscowości poło-
żonych nad brzegiem mórz i oceanów.

bank światowy zajmuje się zmianami klimatu, ponieważ na-
szą misją jest walka z  ubóstwem i  wspieranie zrównoważonego 
rozwoju. Nie da się ograniczać ubóstwa na świecie bez działań 
na rzecz walki z globalnym ociepleniem, którego skutki są naj-
boleśniej odczuwalne przez dolne warstwy społeczeństwa i kraje 
najsłabiej rozwinięte. trudne do uniknięcie skutki pogarszającej 
się kondycji środowiska, takie jak choroby, utrata zarobków czy 
wydatki na zdrowie obniżają produktywność konieczną do pod-
trzymania wzrostu gospodarczego. 

Zmiany klimatu to także fundamentalne zagrożenie dla ko-
lejnych pokoleń. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, 
skala problemu będzie się zwiększać, chociażby ze względu na 
szybko postępującą urbanizację. Z badań banku światowego wy-
nika, że bez szybkich działań na rzecz zmniejszenia skutków glo-

balnego ocieplenia, do 2030 r. problem skrajnego ubóstwa może 
dotknąć kolejne 100 milionów ludzi.

OD POrOZUMieNiA DO DZiAłANiA
12 grudnia 2015 r., 195 krajów osiągnęło historyczne porozumie-
nie wieńczące konferencję klimatyczną Narodów Zjednoczonych 
w Paryżu. Jej kluczowym ustaleniem jest wola utrzymania wzro-
stu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie poni-
żej 2 stopni celsjusza ponad poziom przedindustrialny.

Ponadto, w ramach paryskiej konferencji ponad 180 krajów 
złożyło dobrowolne zobowiązania (Nationally Determined con-
tributions) do redukcji emisji. spośród tych krajów, aż 140 pracu-
je z bankiem światowym.

Potrzeby inwestycyjne związane z tymi dobrowolnymi zobo-
wiązaniami przekraczają 1 bilion dolarów w ciągu najbliższych 
15 lat. bank światowy intensyfikuje prace na rzecz wsparcia kra-
jów w  realizacji ich planów w  zakresie redukcji emisji, trwają 
obecnie rozmowy z licznymi partnerami i tworzone są konkretne 
plany działań.

Od 2011 r. bank światowy przeznaczył 52 miliardy dolarów 
na ponad 900 projektów związanych z  ochroną klimatu – daje 
to roczną średnią przekraczającą 10 miliardów dolarów. W samy 
roku fiskalnym 2015, bank zainwestował w 188 projektów klima-

ZMiANy KLiMAtU DOtyKAJą  
GłóWNie NAJUbOżsZycH

 „Postępująca urbanizacja sprawia, że coraz więcej 
ludzi narażonych jest na kontakt z zanieczyszczenia-
mi powietrza, czy to w domu, w pracy czy w drodze 

do pracy. W wielu miastach na całym świecie brak jest 
właściwych sposobów kontroli i egzekwowania jakości 

powietrza, co naraża mieszkańców tych miast na ryzyko 
poważnych a często śmiertelnych chorób.”
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tycznych w 59 krajach, działając w obszarze na przykład wsparcia 
rolników w adaptacji do postępujących zmian klimatycznych czy 
nowych inwestycji w energię odnawialną. 

KONiecZNe śrODKi 
W październiku 2015 r. prezes banku światowego Jim yong Kim 
ogłosił, że udział finansowania projektów klimatycznych w ban-
ku światowym może wzrosnąć z obecnych 21 procent do 28 pro-
cent do roku 2020, w zależności od zapotrzebowania partnerów 
na szczeblu krajowym. Oznaczałoby to potencjalny wzrost rocz-
nych wydatków na ten cel do poziomu niemal 30 miliardów do-
larów rocznie.

Jednocześnie bank światowy dostrzega fakt, że potrzebne 
są biliony, a nie miliardy, żeby umożliwić sfinansowanie trans-
formacji polityki energetycznej w  niskoemisyjną. choć środki 
finansowe pochodzące ze środków publicznych i  od instytucji 
międzynarodowych grają niebagatelną rolę w  tym zakresie, ta 
przemiana będzie koniec końców musiała zostać sfinansowana 
przez sektor prywatny. 

częścią Grupy banku światowego, która współpracuje z sek-
torem prywatnym jest Międzynarodowa Korporacja Finansowa 
(international Finance corporation, skr. iFc). W roku fiskalnym 
2015 iFc zgromadziła od inwestorów rekordową kwotę 2,2 mi-
liarda dolarów, pokazując, że jest duże zapotrzebowanie na inwe-
stycje w czystą energię, efektywność energetyczną czy adaptację 
sektorów wrażliwych na warunki klimatyczne.

iFc zaczęła prowadzić obliczenia w  zakresie zielonych in-
westycji w 2005 r. i od tamtej pory udzieliła długoterminowych 

pożyczek o wartości ponad 13 miliardów dolarów finansujących 
inwestycje w energię odnawialną, wsparcie efektywności energe-
tycznej, zrównoważone rolnictwo, zielone budownictwo i  ada-
ptację prywatnych firm wrażliwych na zmiany klimatyczne.

cZyste POWietrZe PriOryteteM
Problem zanieczyszczenia powietrza już zbiera ogromne żniwo. 
Jak szacuje światowa Organizacja Zdrowia, co roku z  powodu 
wdychania zanieczyszczonego powietrza umiera kilka milionów 
ludzi, zaś koszty zdrowotne związane z opieką nad chorymi się-
gają miliardy dolarów. i także w tym przypadku najbardziej cier-
pią najubożsi, którzy nie mają chociażby środków przeniesienie 
się na tereny z czystszym powietrzem.

 Postępująca urbanizacja sprawia, że coraz więcej ludzi na-
rażonych jest na kontakt z  zanieczyszczeniami powietrza, czy 
to w  domu, w  pracy czy w  drodze do pracy. W  wielu miastach 
na całym świecie brak jest właściwych sposobów kontroli i egze-
kwowania jakości powietrza, co naraża mieszkańców tych miast 
na ryzyko poważnych a często śmiertelnych chorób. 

sytuacja nie jest jednak beznadziejna. W ocenie banku świa-
towego ludzie mogą mieć dostęp do czystego powietrza, czerpiąc 
jednocześnie korzyści jakie daje urbanizacja. Do tego potrzeba 
jednak liderów i instytucji wdrażających właściwe polityki. Dba-
łość o  jakość powietrza powinna zaś być jednym z  priorytetów 
przy realizacji projektów inwestycyjnych.
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szacunki WHO wskazują, że w Polsce z powodu chorób związanych 
z wysoką emisją zanieczyszczeń powietrza umiera rocznie nawet 45 
tys. osób. to ponad 15 razy więcej niż śmiertelnych ofiar wypad-
ków drogowych w Polsce, których w 2015 r. było 2 938. europejska 
Agencja środowiska wskazuje, że jakość powietrza w dalszym ciągu 
stanowi bardzo ważne zagadnienie w  sferze zdrowia publicznego, 
gospodarki i  środowiska. W  Unii europejskiej koszty chorób spo-
wodowanych zanieczyszczeniami powietrza wynoszą wg dostępnych 
szacunków około 940 mld euro rocznie. szacuje się, że w samej tylko 
Warszawie całkowite koszty zdrowotne zanieczyszczeń powietrza wy-
noszą od 6 mld do 18 mld zł rocznie. całkowite koszty zdrowotne 
chorób wywołanych przez zanieczyszczenia powietrza to nie tylko 
wydatki na leczenie. to także koszty pracodawców wynikające z nie-
obecności pracowników, wydatki publiczne na świadczenia rentowe 
czy mniejszy wzrost PKb. eksperci WHO szacują, że z powodu zanie-
czyszczenia powietrza przeciętna długość życia mieszkańca europy 
ulega skróceniu o prawie 9 miesięcy.

Zanieczyszczone powietrze jest zagadnieniem zdrowia publicz-
nego, które należy oceniać także w perspektywie społecznych nierów-
ności w zdrowiu. Obserwuje się znaczące zróżnicowanie stanu zdro-
wia w  zależności od uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, 
poziomu wykształcenia czy miejsca zamieszkania (uwarunkowania 
ekologiczne). różnice te sięgają nawet kilkunastu lat (mierzonych 
w  oczekiwanej długości życia) dla wybranych dzielnic Warszawy. 
Wśród nowotworów złośliwych zdecydowanie największe zagroże-
nie życia dla mieszkańców Warszawy, podobnie jak ogółu miast i ca-
łej Polski, stanowi nowotwór tchawicy, oskrzela i  płuca. W  okresie 
2009–2011, podobnie jak we wcześniejszych latach, nowotwór złośli-
wy tchawicy, oskrzela i płuca był zdecydowanie największym zagro-
żeniem życia dla mieszkańców Pragi-Północ (o 32% większym niż dla 
ogółu mieszkańców Warszawy).

Zanieczyszczenia powietrza, takie jak np. pyły, tlenek węgla, tlen-
ki azotu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i metale cięż-
kie, negatywnie wpływają na jakość życia, mogą wywoływać schorze-
nia układu oddechowego, krwionośnego i nerwowego, w tym astmę 

u dorosłych, przy dłuższej ekspozycji zwiększać ryzyko zachorowania 
na choroby nowotworowe. 

Pyły to substancje, które ze względu na niewielkie rozmiary 
przenikają głęboko do układu oddechowego, transportując tam nie-
bezpieczne związki chemiczne przyklejone do powierzchni pyłu lub 
same tworzące pył. substancje przenoszone przez pyły zawieszone, 
takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz metale 
ciężkie, mają tendencje do akumulowania się w organizmie. im dłużej 
dana osoba jest narażona na oddychanie zanieczyszczonym powie-
trzem, tym więcej szkodliwych substancji przeniknęło do jej organi-
zmu i tym większe ryzyko wystąpienia u niej chorób powodowanych 
przez te substancje. benzo(a)piren jest jednym z  najbardziej tok-
sycznych zanieczyszczeń powietrza, jest silnie kancerogenny, a także 
mutagenny. Akumuluje się w organizmie, przenikając do niego głów-
nie poprzez płuca razem z pyłami, uszkadzając nadnercza, wątrobę, 
układ odpornościowy i krwionośny oraz wpływając na występowanie 
zaburzeń płodności. 

Pyły, w tym najgroźniejszy - PM10 podnosi ryzyko chorób ukła-
du oddechowego, powodując między innymi świszczący oddech, ataki 
kaszlu i astmy, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a także ostre za-
palenie oskrzeli. Pośrednio może zwiększać ryzyko zawału serca oraz 
udaru mózgu. tlenki azotu powodują uszkodzenie płuc, obniżają od-
porność organizmu na infekcje bakteryjne, działają drażniąco na oczy 
i drogi oddechowe, powodują zaburzenia w oddychaniu, są przyczyną 
astmy, mogą być przyczyną chorób nowotworowych. tlenek węgla łą-
czy się z obecną we krwi hemoglobiną i ogranicza absorbcję tlenu we 
krwi, co objawia się dolegliwościami związanymi z krążeniem, sercem 
oraz centralnym układem nerwowym. Powoduje bóle głowy, a  jego 
obecność w skrajnych przypadkach może prowadzić do zgonu.

Grupami społecznymi szczególnie narażonymi na choroby zwią-
zane z zanieczyszczeniami powietrza są dzieci, osoby starsze oraz oso-
by z chorobami układu oddechowego i krwionośnego. Zanieczyszcze-
nia oddziałują negatywnie na rozwój dziecka już w okresie płodowym. 
badania naukowe wskazują, że dzieci, których matki w okresie ciąży 
przebywały na terenach o dużym zanieczyszczeniu powietrza, miały 

PiOtr WArcZyńsKi
Podsekretarz stanu, 
ministertwo Zdrowia

W Unii Europejskiej koszty chorób spowodowanych 
zanieczyszczeniami powietrza wynoszą wg dostępnych 

szacunków około 940 mld euro rocznie. Szacuje 
się, że w samej tylko Warszawie całkowite koszty zdrowotne 

zanieczyszczeń powietrza wynoszą od 6 mld do 
18 mld zł rocznie.
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mniejszą masę urodzeniową, były bardziej podatne na zapalenia dol-
nych i górnych dróg oddechowych oraz nawracające zapalenie płuc 
w okresie niemowlęcym i późniejszym, a nawet wykazywały gorszy 
rozwój umysłowy. Z badań wynika, że u dzieci, których matki w okre-
sie ciąży były narażone na wysokie stężenia PM2,5, prawdopodo-
bieństwo nawracającego zapalenia płuc było średnio 3 razy większe 
niż w grupie dzieci z grupy kontrolnej. Wśród dzieci astmatycznych 
prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotowego zapalenia oskrzeli 
było już pięciokrotnie wyższe niż w grupie dzieci nieastmatycznych. 
U  osób starszych zanieczyszczenia powietrza sprzyjają rozwojowi 
chorób zarówno układu krążenia jak i układu oddechowego. 

Zanieczyszczenia powietrza to tylko jeden z wielu czynników ry-
zyka chorób cywilizacyjnych. Proces zapobiegania tej grupie chorób 
musi uwzględniać również inne czynniki takie jak: niska aktywność 
fizyczna, niewłaściwa dieta, nadwaga i  otyłość czy palenie tytoniu. 

W  ramach Narodowego Programu Zdrowia, kluczowego elemen-
tu polityki zdrowotnej w  zakresie zdrowia publicznego, Minister 
Zdrowia będzie prowadził skoordynowane działania zapobiegawcze 
w odniesieniu do każdego z tych czynników ryzyka. Jednym z celów 
operacyjnych tego Programu jest ograniczenie ryzyka zdrowotnego 
wynikającego z  zagrożeń fizycznych, chemicznych i  biologicznych 
w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji 
oraz nauki. cel ten będzie realizowany poprzez wspieranie poprawy 
jakości powietrza, prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym pro-
wadzenie działań informacyjno–edukacyjnych dotyczących uświa-
damiania ryzyka związanego z  nadmiernym narażeniem na  zanie-
czyszczenie powietrza, wody, gleby, hałasem oraz promieniowaniem 
elektromagnetycznym. W  ramach działań zapobiegawczych podej-
mowane będą inicjatywy na rzecz profilaktyki chorób związanych 
z zanieczyszczeniem środowiska oraz zmianami klimatu. 
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eLeKtrOMObiLNOść 
ODPOWieDZią 

NA POtrZebę POPrAWy 
POWietrZA W POLsce

Polskie miasta intensywnie się zmieniają, co stopniowo będzie wpły-
wać na sposób korzystania z transportu. energia przyszłości powinna 
być energią konsumenta i odpowiadać na jego potrzeby.

coraz większe zagęszczenie ruchu w  centrach miast, pro-
blemy z dojazdem do centrum w godzinach szczytu oraz niewy-
starczająca ilość miejsc parkingowych, będą w sposób naturalny 
skłaniać mieszkańców do szukania innych środków transportu 
niż własny samochód. Jest to dobry moment, aby w sposób świa-
domy ukierunkować ten proces z  korzyścią dla mieszkańców 
i samych miast.

Wspólnym wyzwaniem, przed którym stają dziś władze central-
ne i samorządowe jest poprawa jakości powietrza. W centrach dużych 
miast nawet 60 proc. zanieczyszczeń powietrza pochodzi z transpor-
tu – według szacunków w Warszawie nawet 63 proc. – a 6 polskich 
miast jest w czołówce najbardziej zanieczyszczonych w europie. to 
duże wyzwanie, które trzeba podjąć, aby zmniejszyć koszty zewnętrz-
ne transportu polegające na negatywnym wpływie na komfort życia 
i stan zdrowia mieszkańców. 

Naturalnym rozwiązaniem w tym kontekście jest rozwój elektro-
mobilności. W pierwszej kolejności chcemy wspierać transport zbio-
rowy, co obejmuje zarówno autobusy elektryczne, ale także uwspól-
nione formy korzystania z samochodu np. carsharing czy carpooling. 
będziemy starali się również szukać różnego rodzaju rozwiązań, które 
skłaniać powinny osoby indywidualne do zamiany samochodu spali-
nowego na elektryczny.

dr MicHAł KUrtyKA
Podsekretarz stanu w ministerstwie energii,  
Przewodniczący Komitetu sterującego Zespołu  
ds.. rozwoju elektromobilności 
w ministerstwie energii

rozwój elektromobilności to również szansa na zbliżenie ener-
getyki do konsumenta poprzez rozwój innowacji na styku energii 
i  ict. rozwój inteligentnych sieci oraz rozwiązań z  zakresy smart 
cities i  smart home to warunek konieczny do upowszechnienia sa-
mochodów elektrycznych. to jednocześnie szansa dla energetyki na 
wykonanie dużego skoku w zakresie innowacji, który przełoży się na 
lepsze sprofilowanie oferowanych usług pod zmieniające się potrzeby 
klienta. 

Przemysł z  obszaru elektromobilności bardzo intensywnie się 
rozwija. co ważne najaktywniejsze są firmy spoza świata motoryza-
cyjnego. Jak oceniają analitycy, firma Apple przez ostatnie trzy lata 
wydała więcej na badania nad autonomicznym i elektrycznym samo-
chodem przyszłości niż na badania nad swoimi flagowymi produkta-
mi. to pokazuje otwierającą się szansę dla polskich firm, które myślą 
o zwiększeniu skali swojej działalności lub wejściu w nowe obszary 
biznesowe.

Podstawowym wyzwaniem dla rozwoju elektromobilności w Pol-
sce jest integracja wysiłku wielu uczestników i  stworzenie sprawnie 
funkcjonującego ekosystemu. Kluczowe kroki, które podejmujemy 
w tym zakresie zostaną przedstawione jeszcze tej jesieni w Planie roz-
woju elektromobilności Ministerstwa energii. 

Przekazując dokument do konsultacji będziemy chcieli pobudzić 
dyskusję zarówno z mieszkańcami miast, samorządami, jak i bizne-
sem. Pokazanie Polakom korzyści z  rozwoju elektromobilności jest 
pierwszym krokiem do wcielenia projektu w życie. 
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eKObUDOWNictWO

KAZiMierZ sMOLińsKi
sekretarz stanu, ministerstwo infrastruktury 
i Budownictwa

Ograniczenie negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko 
naturalne jest jednym z ważniejszych wyzwań przed którym stoi Pol-
ska. sektor budownictwa, jako jeden z głównych filarów gospodarki 
jest obszarem, który będzie odgrywać w tym procesie kluczową rolę. 
Nowoczesność i  innowacyjność budownictwa wymagać będzie nie 
tylko zapewnienia wznoszonym budynkom właściwości wynikają-
cych z  przepisów techniczno-budowlanych, ale także zastosowania 
nowoczesnych technologii, które zapewnią oszczędność energii i ma-
teriałów podczas budowy i eksploatacji obiektów budowlanych oraz 
ochronę środowiska naturalnego. 

Zadeklarowane przez Polskę cele w zakresie ograniczenia emisji 
szkodliwych substancji wymuszają innowacyjne podejście do tego, 
jak są projektowane, wznoszone i  użytkowane budynki. Wpływ na 
środowisko naturalne oraz koszt budynku rozpatrywane są już nie 
tylko na etapie jego budowy, ale w całym cyklu jego życia – od tworze-
nia założeń do projektu, przez realizację inwestycji, okres eksploatacji, 
aż do momentu rozbiórki.

rozwiązania legislacyjne, zarówno te już wprowadzone w  ży-
cie, jak również te nad którymi prace w Ministerstwie infrastruktury 
i budownictwa nadal trwają, mają na celu m. in. zapewnienie odpo-
wiedniej efektywności energetycznej i tym samym mniejszego pozio-
mu szkodliwych substancji emitowanych przez budynki w procesie 
ich wznoszenia i  użytkowania, a  także zapewnienie infrastruktury, 
która umożliwi innym gałęzią gospodarki funkcjonowanie zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

istotnym jest, aby przejście w kierunku gospodarki i budownic-
twa niskoemisyjnego nie stanowiło zagrożenia, lecz było impulsem 
prowadzącym do kreowania nowych szans, nowych miejsc pracy oraz 
rozwoju polskiej innowacyjności.

Należy podkreślić, że zarówno regulacje krajowe jak i europejskie 
zaostrzają wymagania dotyczące ich projektowania i  wykonywania 
w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej, której wzrost wpły-
wa również na poprawę jakości powietrza. Podstawowym unijnym ak-
tem prawnym odnoszącym się do budynków jest dyrektywa 2010/31/
Ue w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W dyrektywie 
tej zamieszczono definicję budynku o niemal zerowym zużyciu ener-
gii, zgodnie z  którą jest to obiekt o  bardzo wysokiej charakterystyce 
energetycznej, w którym niemal zerowa lub bardzo niska ilość wyma-
ganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii 
ze źródeł odnawialnych, w tym wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu 
budynku. celem dyrektywy 2010/31/Ue jest poprawa charakterystyki 
energetycznej budynków w Unii europejskiej, z uwzględnieniem wa-
runków klimatycznych, lokalnych, klimatu wewnętrznego i opłacalno-
ści ekonomiczniej. Wdrożenie przepisów tejże dyrektywy, do krajowego 
porządku prawnego zostało przeprowadzone poprzez wydanie ustawy 
o charakterystyce energetycznej budynków, przepisów wykonawczych 
do niej oraz zmianę przepisów techniczno-budowlanych. Wszystkie 
podjęte działania wpływają na zmniejszenie zapotrzebowania budynku 
na energię pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych oraz na podkreśle-
nie roli energii odnawialnej w bilansie energetycznym budynku.
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elementem mającym duże znaczenie w kontekście rozwoju miast 
w kierunku zrównoważonego rozwoju jest budownictwo niskoener-
getyczne, w  tym pasywne. budynek pasywny definiuje się jako bu-
dynek o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania 
pomieszczeń, przy czym komfort termiczny zapewniony jest przez 
pasywne źródła ciepła (użytkownicy, urządzenia, promieniowanie 
słoneczne, ciepło odzyskiwane z powietrza wywiewanego przez sys-
tem wentylacji) oraz dogrzewanie powietrza nawiewanego przez sys-
tem wentylacji. W efekcie budynek nie potrzebuje autonomicznego, 
aktywnego systemu ogrzewania. 

Miasta to przede wszystkim budynki już istniejące i użytkowane, 
w przypadku których priorytetem jest ograniczenie strat ciepła po-
przez modernizację przegród zewnętrznych. szacuje się bowiem, że 
przez te przegrody w budynku wykonanym w technologii tradycyjnej, 
ucieka nawet do 70% ciepła. W celu poprawy charakterystyki energe-
tycznej budynku, zgodnie z koncepcją budynku energooszczędnego, 
wszystkie elementy, w tym ściany, okna, dach i podłoga na gruncie 
powinny podlegać zasadzie minimalizacji strat i maksymalizacji zy-
sków ciepła. Ocieplanie ściany od zewnątrz jest rozwiązaniem najbar-

dziej powszechnym i poprawnym z punktu widzenia fizyki budowli.
Funkcjonuje szereg programów poprawy efektywności energe-

tycznej w istniejących budynkach. spośród tych programów na szcze-
gólną uwagę zasługuje rządowy program wspierania termomoderni-
zacji i remontów, oceniany przez ekspertów jako jeden z najlepszych 
tego typu programów w europie. realizacja programu w latach 2009-
2015 pozwoliła na uzyskanie w 2015 roku zmniejszenia zapotrzebo-
wania na paliwa w wysokości blisko 10,4 mln GJ, co bezpośrednio 
przyczynia się do ograniczenia emisji gazów do atmosfery. 

Zrównoważone budownictwo to nie tylko racjonalne i efektywne 
budowanie, ale również planowanie przestrzeni, w której na co dzień 
funkcjonujemy, z dbałością o zdrowie i komfort użytkowników przy 
jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko na-
turalne. biorąc pod uwagę uwarunkowania architektoniczne obsza-
rów dobrze zurbanizowanych we współczesnym mieście niezbędne 
jest zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, wśród których na 
szczególną uwagę zasługują korytarze przestrzenne, kompozycja zie-
leni miejskiej, segregacja i recykling odpadów oraz racjonalna gospo-
darka wodą deszczową.

„Zadeklarowane przez Polskę cele w zakresie 
ograniczenia emisji szkodliwych substancji wymuszają 

innowacyjne podejście do tego, jak są projektowane, 
wznoszone i użytkowane budynki. Wpływ na 

środowisko naturalne oraz koszt budynku rozpatrywane 
są już nie tylko na etapie jego budowy, ale w całym cyklu 

jego życia – od tworzenia założeń do projektu, przez 
realizację inwestycji, okres eksploatacji, aż do momentu” 

rozbiórki.
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„Ochrona powietrza jest zadaniem  
państwowym, a jego ranga została dostrzeżona 

także przez inne najwyższe organy kontroli państw 
europejskich.”

Problem ochrony powietrza to problem europejski i  globalny, pro-
blem, z którym borykać się będą jeszcze następne pokolenia. Dlatego 
tak ważne jest aby rozpocząć jak najwcześniej walkę nie tylko o dobre 
prawo i  jego egzekwowanie, ale także o uzmysłowienie rzeczywistej 
rangi problemu, w  tym źródeł zanieczyszczenia powietrza, również 
w kontekście jego tragicznych następstw. skutku - w postaci poprawy 
jakości powietrza - nie da się osiągnąć ani w krótkim czasie, ani po-
przez pojedyncze działania. Muszą być one wielotorowe, komplekso-
we i konsekwentne w długiej perspektywie czasowej.

Za stanowienie i egzekwowanie prawa odpowiedzialne są organy 
władzy państwowej, ale przecież są one także szczególnie odpowie-
dzialne za dobry konstruktywny dialog społeczny, edukację i prewen-
cję. tylko przy dobrym współdziałaniu obu tych sfer – władztwa pu-
blicznego i aktywności społecznej – uda się poczynić znaczące kroki 
dla ochrony powietrza.

Według danych zgromadzonych w  toku kontroli prowadzonej 
w  2014 r., tylko w  10 skontrolowanych gminach - wydatki na cele 
związane z ochroną powietrza wyniosły ponad 3 mld zł (w ciągu 5,5 
roku). Na opracowanie programów ochrony powietrza wydatkowa-
no ponad 5 mln zł. Z drugiej strony warto też wspomnieć, że według 
szacunków sporządzonych na potrzeby aktualizacji programu ochro-
ny powietrza dla województwa małopolskiego poprawa jakości po-
wietrza w samej Małopolsce mogłaby przynieść korzyści finansowe 

KrZysZtOF KWiAtKOWsKi
Prezes, najwyższa izba Kontroli

w postaci ograniczenia ponoszonych kosztów pośrednich (np. lecze-
nia, absencji w pracy czy szkód w środowisku) powodowanych zanie-
czyszczeniem powietrza rzędu 2,8 mld zł rocznie. te dane finansowe 
każą nam zadać pytanie na ile efektywnie i skutecznie wykorzystuje-
my środki publiczne.

Ochrona powietrza jest zadaniem państwowym, a jego ranga zo-
stała dostrzeżona także przez inne najwyższe organy kontroli państw 
europejskich. Wiosną 2016 r. NiK została zaproszona do współkoor-
dynowania – wspólnie z NiK Holandii, w ramach eUrOsAi - kon-
troli międzynarodowej w  tym obszarze, która będzie miała miejsce 
w 2017 r. Wezmą w niej udział urzędy kontroli (NOK) 16 krajów eu-
ropejskich oraz europejski trybunał Obrachunkowy. Punktem wyj-
ścia dla kontroli będą wyniki przedstawione w raporcie NiK w 2014 r. 
W kolejnych latach będziemy więc pilnie obserwować i oceniać dzia-
łania podmiotów odpowiedzialnych za ochronę powietrza, będziemy 
także mogli porównać rozwiązania polskie i międzynarodowe. Oby 
dało to asumpt do aktywnych działań wszystkich zaangażowanych 
krajów – przecież powietrze to problem bez granic, wspólne dobro, 
z  którego wszyscy powinni mądrze korzystać i  skutecznie chronić 
przed postępującą degradacją.
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MONitOriNG JAKOści 
POWietrZA W POLsce

inspekcja Ochrony środowiska od momentu utworzenia, czyli od roku 
1991 zajmuje się pomiarami i oceną stanu zanieczyszczenia powietrza 
w Polsce i działania te prowadzi w ramach Państwowego Monitorin-
gu środowiska (PMś). Wraz z rozwojem nauki i technik pomiarowych 
metody pomiarów i sposoby podejścia do wykonywania ocen jakości 
powietrza ulegały sukcesywnym zmianom jednak wszystkim tym dzia-
łaniom zawsze przyświecał jeden cel – wytworzenie wiarygodnej i moż-
liwie szczegółowej informacji o jakości powietrza zarówno dla organów 
państwa zarządzających środowiskiem jak i społeczeństwa. 

Od 2004 roku system pomiarów i ocen jakości powietrza w Polsce 
został przystosowany do wymogów prawa europejskiego. Wspólnota 
europejska mając na uwadze przede wszystkim ochronę zdrowia ludzi 
przed niekorzystnym wpływem zanieczyszczeń powietrza systematycz-
nie poszerza i zaostrza przepisy związane z ochroną powietrza. Obecnie 
w ramach corocznych ocen jakości powietrza pod kątem ochrony zdro-
wia ocenie podlega 5 zanieczyszczeń gazowych: dwutlenek siarki (sO2), 
dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (cO), ozon (O3), benzen (c6H6); 
a także pył zawieszony PM2,5, pył zawieszony PM10 i zanieczyszczenia 
oznaczane w tym pyle takie jak: arsen (As), ołów (Pb), nikiel (Ni), kadm 
(cd) i benzo(a)piren (przedstawiciel grupy wielopierścieniowych wę-
glowodorów aromatycznych).

Pomiary i  oceny jakości powietrza są prowadzone przez woje-
wódzkie inspektoraty ochrony środowiska, a  funkcjonowanie całego 
systemu jest koordynowane przez Główny inspektorat Ochrony środo-
wiska (GiOś), w ramach którego funkcjonuje m.in. Krajowe Laborato-
rium referencyjne i Wzorcujące czuwające nad zapewnieniem jakości 
pomiarów zanieczyszczeń powietrza prowadzonych w  ramach PMś. 
Pomiary jakości powietrza stanowiące podstawę do ocen są prowa-
dzone za pomocą urządzeń pomiarowych wykorzystujących metodyki 
referencyjne lub metodyki im równoważne. Pomiary stężeń zanieczysz-
czeń gazowych są prowadzone metodami automatycznymi, pomiary 
pyłu PM10 i  PM2,5 - metodami automatycznymi jak i  manualnymi 
(metoda referencyjna), a zanieczyszczenia wchodzące w skład pyłu są 
oznaczane w laboratoriach inspekcji z filtrów uzyskiwanych z pomia-
rów manualnych pyłu PM10.

MAreK HALiNiAK
główny inspektor ochrony środowiska

W ramach PMś funkcjonuje obecnie ok. 262 stacji monitoringu 
jakości powietrza w tym ok. 168 stacji, na których prowadzone są po-
miary automatyczne, na 91 z nich oprócz pomiarów automatycznych 
prowadzone są również pomiary manualne pyłu PM10 lub/i  pyłu 
PM2,5 dodatkowo na 94 stacjach prowadzone są wyłącznie pomiary 
manualne pyłu PM10 lub/i pyłu PM2,5. Dodatkowo pomiary jakości 
powietrza są uzupełniane analizami wykorzystującymi metody mo-
delowania matematycznego, pozwalającymi określić m.in. wielkości 
obszarów, na których przekraczane są normy jakości powietrza i liczbę 
osób narażonych na ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń.

Dane z pomiarów automatycznych, są na bieżąco (on-line) prezen-
towane przez GiOś na portalu (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home) 
i w aplikacji mobilnej GiOś - „Jakość powietrza w Polsce”. Wyniki te 
są prezentowane w  postaci map, wykresów oraz danych liczbowych 
i są aktualizowane co godzinę. W celu łatwiejszego zrozumienia pre-
zentowanych wyników pomiarów, są one również podawane w posta-
ci indeksu - sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo 
złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na 
zdrowie. Wyniki pomiarów manualnych są dostępne na ww. portalu 
dopiero po przeprowadzeniu analiz laboratoryjnych.

Wieloletnie badania jakości powietrza w  Polsce wykazują, prze-
kroczenia norm jakości powietrza zwłaszcza w odniesieniu do pyłów 
drobnych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zawartego w tym pyle. 
Przekroczenia te są przede wszystkim spowodowane emisjami pyłów 
do atmosfery z sektora komunalno-bytowego, co jest przede wszystkim 
konsekwencją spalania paliw stałych (węgla niskiej jakości, odpadów 
z procesów wzbogacania węgla, drewna itp.) w piecach wysokoemisyj-
nych. Drugim istotnym źródłem pyłu drobnego są emisje z transportu, 
zwłaszcza drogowego. Dodatkowo do wzrostu zanieczyszczenia pyłów 
w atmosferze przyczyniają się emisje przemysłowe, które lokalnie mogą 
być istotnym źródłem zanieczyszczeń oraz energetyka zawodowa, która 
wpływa na stężenia pyłu zawieszonego na poziomie tła zwłaszcza po-
przez emisje gazowych prekursorów pyłu. 

Ze względu na koncentrację źródeł niskiej emisji oraz wzmożo-
ny ruch samochodowy najwyższe stężenia zanieczyszczeń występują 
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w miastach zwłaszcza położonych w południowej i centralnej Polsce. 
Na obszarach tych bowiem oprócz dużej liczby źródeł niskiej emisji 
koncentrują się również źródła przemysłowe (huty, koksownie, elek-
trownie itp.).

Jakość powietrza jest jednym z kluczowych problemów środowisko-
wych w Polsce, dlatego też nad jego rozwiązaniem wspólnie pochylają się 

instytucje rządowe, samorządowe, środowisko akademickie, przemysł 
oraz organizacje pozarządowe, kluczowe w tej sprawie są zarówno dzia-
łania regulacyjne jak i  zwiększenie świadomości społecznej, która ma 
ogromny wpływ na prośrodowiskowe wybory poszczególnych osób. 

rySuneK 1 rozKład Stężeń 24-GodzinnyCh pyłu zaWieSzoneGo pm10 WyrażonyCh JaKo 36-te maKSymalne Stężenie doboWe na obSzaraCh 
WoJeWództW na podStaWie łąCzenia WyniKóW modeloWania modelem CalpuFF z WyniKami pomiaróW (modeloWanie W SiatCe 0,5 Km x 0,5 
Km dla aGlomeraCJi i miaSt poW. 100 tyS. mieSzKańCóW oraz 1 Km x 1 Km dla pozoStałyCh StreF) dla roKu 2015
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ArtUr sZyMON MicHALsKi
Zastępca Prezesa Zarządu, narodowy Fundusz ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej

WsPArcie rOZWOJU 
GOsPODArKi 

NisKOeMisyJNeJ

Wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, a  zwłaszcza pro-
gramy dotyczące ochrony powietrza, to jedne z głównych priory-
tetów Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOśiGW). Warto podkreślić, że działania te realizo-
wane są poprzez nowoczesne i kompleksowe podejście, ponieważ 
NFOśiGW oferuje nie tylko niezbędne finansowanie (łącząc fun-
dusze krajowe z dostępnymi środkami Ue), ale również dostar-
cza niezbędne wsparcie i zaplecze merytoryczne poprzez ogólno-
polski system doradztwa energetycznego (działalność doradcza, 
szkolenia) oraz integruje środowisko związane z OZe i efektyw-
nością energetyczną. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu zarów-
no środkami krajowymi, jak również międzynarodowymi oraz 
wyspecjalizowanej kadrze, NFOśiGW funkcjonuje w sposób ela-
styczny i  nowoczesny. Fundusz na bieżąco dokonuje przeglądu 
i  dostosowania swojej oferty programowej do założeń wynika-
jących z aktualnego otoczenia prawnego i wymagań rynkowych 
(jak np. przyjęcie nowej ustawy o efektywności energetycznej lub 
nowej ustawy o  odnawialnych źródłach energii). Powyższe po-
zwala Funduszowi na efektywną dystrybucję dostępnych środ-
ków oraz skuteczną realizację celów polityki ekologicznej kraju. 

więcej na stronie102
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OcHrONA POWietrZA PrZeD  
ZANiecZysZcZeNieM – DZiAłANiA  
KONtrOLNe NiK i icH NAstęPstWA

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami stanowi istotny element 
europejskiej polityki ochrony środowiska. Znajduje to potwierdzenie 
m.in. w zapisach Dyrektywy cAFe1, która w szczególności nakłada 
obowiązek opracowania planów ochrony powietrza dla obszarów, 
w których stężenie zanieczyszczeń w powietrzu przekracza wartości 
normatywne. Problematyka zanieczyszczenia powietrza jest również 
przedmiotem zainteresowania instytucji międzynarodowych. Według 
raportu WHO2, którego wyniki wykorzystano do aktualizacji w 2013 
r. polityki Unii europejskiej w  zakresie jakości powietrza, zanie-
czyszczenie powietrza znacząco wpływa na stan zdrowia człowieka. 
W raporcie tym wskazano, że niekorzystny wpływ cząsteczek pyłu za-
wieszonego na zdrowie człowieka jest szczególnie dobrze udokumen-
towany, a ponad 80% ludności europy zamieszkującej obszary zurba-
nizowane żyje na terenach, na których zanieczyszczenie powietrza tą 
substancją przekracza zalecany przez WHO poziom. 

W raporcie europejskiej Agencji środowiska z 2013 r.3 wskaza-
no m.in., że jakość powietrza w dalszym ciągu stanowi bardzo ważne 
zagadnienie w sferze zdrowia publicznego, gospodarki i środowiska. 
W  ostatnich kilkudziesięciu latach udało się wprawdzie w  europie 
znacząco obniżyć emisję i poziom narażenia na działanie takich za-
nieczyszczeń powietrza jak: dwutlenek siarki, tlenek węgla, benzen 

KrZysZtOF KWiAtKOWsKi
Prezes, najwyższa izba Kontroli

i ołów, ale cząstki pyłu zawieszonego, ozon, reaktywne substancje azo-
towe i niektóre związki organiczne wciąż stanowią poważne zagroże-
nie. skutki złej jakości powietrza odczuwalne są najsilniej w dwóch 
obszarach: na terenach zurbanizowanych oraz w  ekosystemach, 
w których wpływ zanieczyszczeń powietrza osłabia wzrost roślinno-
ści i szkodzi różnorodności biologicznej. Zanieczyszczenia powietrza 
wpływają istotnie na pogorszenie stanu zdrowia i prowadzą do przed-
wczesnych zgonów - szacuje się, że z powodu złej jakości powietrza 
przeciętna długość życia mieszkańca europy ulega skróceniu o pra-
wie 9 miesięcy. Jako istotne źródło bezpośredniej emisji do powietrza 
m.in. pyłu zawieszonego oraz przewlekle toksycznego, rakotwórczego 
benzo(a)pirenu4 wskazuje się spalanie w gospodarstwach domowych 
paliw, takich jak węgiel i drewno, jak również śmieci, w tym odpa-
dów plastikowych. W skali europy, najbardziej szkodliwy wpływ na 
zdrowie ludzkie wywiera obecnie zanieczyszczenie powietrza pyłem 
zawieszonym i ozonem. Udowodniono, że niektóre choroby (np. cho-
roby układu oddechowego, nowotwory i inne choroby płuc, choroby 
krążenia, alergie) są istotnie związane z oddziaływaniem zanieczysz-
czeń powietrza atmosferycznego w  miejscu zamieszkania.5 Zanie-
czyszczone powietrze ma również negatywny wpływ na kondycję 
budynków oraz powoduje niszczenie materiałów (np. korozję metali). 

Dlatego niezwykle istotny dla skuteczności  
podejmowanych działań naprawczych jest ustanowienie 

i efektywne wdrożenie długoterminowych programów 
mających na celu ograniczenie ryzyka negatywnego  
wpływu tych zanieczyszczeń na zdrowie obywateli 

i środowisko, w którym żyją. 



33zrównoważone miasta – życie w zdrowej atmosferze analiza stanu jakości powietrza w polsce

Niekorzystne skutki oddziaływania zanieczyszczeń powietrza nie 
występują w sposób natychmiastowy. Dlatego niezwykle istotny dla 
skuteczności podejmowanych działań naprawczych jest ustanowienie 
i efektywne wdrożenie długoterminowych programów mających na 
celu ograniczenie ryzyka negatywnego wpływu tych zanieczyszczeń 
na zdrowie obywateli i środowisko, w którym żyją. 

W roku 2004, kiedy Polska przystąpiła do Unii europejskiej, ja-
kość powietrza w kraju odbiegała w istotnym stopniu od standardów 
europejskich. W  latach 2005-2009 sytuacja ta nie uległa poprawie. 
W wielu strefach wyznaczonych do oceny jakości powietrza nie zo-
stały dotrzymane standardy jakości powietrza, w szczególności w za-
kresie pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu.

Wśród najbardziej zanieczyszczonych miejsc w europie, w nie-
chlubnej czołówce znalazł się Kraków. W zestawieniu danych euro-
pejskiej Agencji Ochrony środowiska z 2013 r. wyprzedza go Pernik 
– centrum bułgarskiego zagłębia węgla brunatnego, najpotężniejszy 
w  tym regionie ośrodek produkcji energii cieplnej. Dane wskazują 
również, że spośród 10 najbardziej zanieczyszczonych pyłem zawie-
szonym (PM10) miast europy, w  pierwszej dziesiątce plasują się – 
obok Krakowa – Nowy sącz, Gliwice, Zabrze, sosnowiec i Katowice. 

Z dniem 1 stycznia 2008 r. samorządy województw przejęły od 
wojewodów obowiązki w zakresie przygotowania i uchwalenia pro-
gramów ochrony powietrza. Jednak, pomimo opracowania i przyjęcia 
takich programów, w dalszym ciągu utrzymuje się na obszarze kraju 
wysoki poziom niebezpiecznych zanieczyszczeń w powietrzu. Wpły-
wa to przede wszystkim na zdrowie, a tym samym jakość życia Pola-
ków. Grozi też podjęciem kroków prawnych przeciwko Polsce przez 
organy Unii europejskiej, z czym związane może być zasądzenie kar 
finansowych. ich wysokość może sięgnąć nawet 4 mld zł. 

Pierwszy krok został już wykonany - 10 grudnia 2015 r. Komisja 
europejska podjęła decyzję o wniesieniu do trybunału sprawiedliwo-
ści Ue sprawy przeciwko Polsce w związku z utrzymującą się wysoką 
zawartością cząstek pyłu w powietrzu (PM10), stanowiącą poważne 
zagrożenie zdrowia publicznego. Komisja europejska uznała za nie-
wystarczające podejmowane dotychczas w  Polsce działania prawo-
dawcze i administracyjne, których celem było ograniczenie utrzymu-
jącego się zanieczyszczenia. 

Powyższe aspekty stanowiły główne przesłanki do podjęcia przez 
NiK kontroli, której celem była ocena działań podmiotów publicznych 
na rzecz poprawy jakości i ochrony powietrza przed zanieczyszcze-
niami, w tym wykonywania przez podmioty publiczne przypisanych 
im zadań w  zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, 

skuteczności działań w  zakresie poprawy jakości powietrza oraz 
współdziałania i  koordynacji przedsięwzięć podejmowanych przez 
podmioty odpowiedzialne za ochronę powietrza w  poszczególnych 
województwach.

Kontrolą objęto m.in. funkcjonowanie monitoringu powietrza, 
przygotowanie programów ochrony powietrza przez poszczególne 
organy samorządów województw i realizację przez gminy zadań okre-
ślonych w  tych programach, finansowanie przez WFOśiGW zadań 
z zakresu ochrony powietrza oraz koordynację działań i współpracę 
jednostek organizacyjnych przy realizacji przedsięwzięć z  zakresu 
ochrony powietrza. badania prowadzono na obszarze 5 województw 
(tj.: małopolskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, śląskie), charak-
teryzujących się wysokim poziomem zanieczyszczeń, występujących 
przede wszystkim na obszarach silnie zurbanizowanych, w czterech 
typach podmiotów: w  urzędach marszałkowskich, gminach, woje-
wódzkich inspektoratach ochrony środowiska oraz wojewódzkich 
funduszach ochrony środowiska i  gospodarki wodnej, jak również 
w Ministerstwie środowiska.

W  ocenie Najwyższej izby Kontroli organy władzy publicznej 
działały nieskutecznie na rzecz ochrony powietrza, nie zapewniając 
dostatecznej ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed negatyw-
nymi skutkami jego zanieczyszczenia. W  kontrolowanym okresie 
w  dalszym ciągu nie były dotrzymywane normy jakości powietrza, 
przyjęte w  ustawodawstwie Unii europejskiej, a  implementowane 
do krajowego porządku prawnego. świadczą o  tym pomiary wyko-
nywane przez inspekcję ochrony środowiska oraz sporządzane na 
ich podstawie okresowe oceny jakości powietrza. Wskazują one, że 
największy problem dla jakości powietrza w skali kraju stanowiły po-
nadnormatywne stężenia pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu, których 
głównym źródłem była tzw. niska emisja. W latach 2010-2013 prze-
kroczenia poziomów normatywnych pyłu PM10 w skali kraju wystę-
powały w ponad 75% wszystkich stref, w których dokonuje się oceny 
jakości powietrza, a w przypadku benzo(a)pirenu w około 90% stref. 
Wskazuje to, że dotychczasowe tempo i  skala działań naprawczych 
podejmowanych przez organy publiczne są niewystarczające do osią-
gnięcia wymaganej jakości powietrza. 

Organy władzy publicznej zasadniczo podejmowały określone 
w  przepisach prawa działania na rzecz ochrony powietrza, jednak 
tempo i skala tych działań były zbyt niskie, aby osiągnąć poprawę jego 
jakości w kontrolowanym okresie. W przypadku Ministerstwa środo-
wiska uwagi NiK dotyczyły zbyt późnego, w odniesieniu do potrzeb, 
podjęcia działań we współpracy z innymi resortami, w tym Minister-

„Pierwszy krok został już wykonany - 10 grudnia 2015 r. 
Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu do 

Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce 
w związku z utrzymującą się wysoką zawartością cząstek 

pyłu w powietrzu (PM10), stanowiącą poważne  
zagrożenie zdrowia publicznego.”
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stwem Gospodarki, w celu ustanowienia standardów emisyjnych dla 
nowych źródeł spalania małej mocy w gospodarstwach domowych 
oraz minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych. Za-
znaczyć należy, że do dnia dzisiejszego współpraca ta nie przyniosła 
rezultatów w postaci opracowania i wdrożenia takich standardów. 
Dopiero w 2014 r. Ministerstwo środowiska podjęło decyzję o przy-
stąpieniu do prac nad opracowaniem krajowego programu ochrony 
powietrza. 

W  czterech z  pięciu skontrolowanych urzędach marszałkow-
skich wystąpiły kilkumiesięczne lub kilkunastomiesięczne opóźnie-
nia w przygotowaniu programów ochrony powietrza. Nie wszystkie 
jednostki samorządu terytorialnego realizowały w pełnym zakresie 
działania naprawcze określone w  programach ochrony powietrza. 
Dopiero w 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Go-
spodarki Wodnej przygotował odrębny system finansowania dzia-
łań naprawczych związanych z  likwidacją niskiej emisji, który za-
kładał w procesie udzielania dofinansowania również uczestnictwo 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Wcześniej wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w niewielkim zakresie wykorzystywały możliwości stworze-
nia odrębnych programów zapewniających finansowanie powyż-
szych zadań.

Dotychczasowe działania jednostek samorządu terytorialnego 
nie przyniosły znaczącej poprawy jakości powietrza na ich obsza-
rze, pomimo że na ten cel wydatkowano według szacunków NiK 3,1 
mld zł, w  tym 88% stanowiły wydatki na redukcję emisji ze źródeł 
liniowych. Zdaniem NiK, aby realizowane zadania przyniosły ocze-
kiwany rezultat w  postaci poprawy jakości powietrza, niezbędne 
jest stworzenie ram organizacyjnych zapewniających kompleksową 
i spójną realizację działań naprawczych w dłuższej perspektywie cza-
sowej. tymczasem żadna z 10 poddanych kontroli gmin nie przepro-
wadziła pełnej inwentaryzacji źródeł emisji na swoim terenie, a tym 
samym brak było wystarczającego rozeznania potrzeb i skali działań 
naprawczych wymaganych do osiągnięcia poprawy jakości powie-
trza. Programy ograniczania niskiej emisji lub podobne instrumenty, 
umożliwiające mieszkańcom uzyskanie dofinansowania na wymianę 
nieefektywnych systemów grzewczych opartych na paliwie stałym, na 
rozwiązania bardziej ekologiczne realizowało 7 z 10 skontrolowanych 
miast. Podkreślić należy, że w celu zwiększenia stopnia zaangażowa-
nia mieszkańców, a  tym samym skuteczności działania, niezwykle 
istotne jest stworzenie długofalowego systemu zachęt do wymiany 
wysokoemisyjnych kotłów węglowych nie tylko poprzez udzielanie 
wsparcia finansowego na samą zmianę systemu grzewczego, ale rów-
nież zapewniającego rekompensatę z  tytułu zwiększonych kosztów 
zastosowania innych niż paliwo stałe nośników energii. rozwiązanie 
takie, w  postaci programu osłonowego zapewniającego możliwość 
uzyskania dopłaty do wyższych kosztów ogrzewania po wymianie pa-
leniska węglowego, przyjęła tylko Gmina Kraków. 

samorządy województw – z wyjątkiem województwa małopol-
skiego – nie skorzystały z możliwości wynikających z art. 96 Prawa 
ochrony środowiska, tj. określenia dla terenu województwa, bądź jego 
części, rodzajów lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania. Na 
mocy uchwały nr XLiV/703/3 sejmiku Województwa Małopolskie-
go z dnia 25 listopada 2013 r wyłączono od dnia 1 września 2018 r. 
możliwość stosowania paliw stałych do celów grzewczych na obszarze 
Krakowa.

Podkreślić należy, że w ramach aktualizacji programów ochrony 
powietrza dla województwa małopolskiego i śląskiego, tj. najbardziej 
zanieczyszczonych województw w  Polsce, samorządy województw 
zleciły przeprowadzenie ponownych inwentaryzacji źródeł emisji, 
które wykazały, że wielkości emisji zanieczyszczeń przyjęte w  po-
przednich wersjach programów były znacznie niedoszacowane. Dla-
tego też w aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa 
małopolskiego efekt ekologiczny wymagany do osiągnięcia odpo-
wiedniej jakości powietrza (w postaci ograniczenia wielkości emisji) 
ustalono na poziomie stanowiącym odpowiednio ponad 500% (dla 
pyłu PM10 i benzo(a)pirenu) oraz ponad 1.000% (dla dwutlenku azo-
tu) rezultatu przewidzianego we wcześniejszej wersji tego programu. 
Niezbędne zatem będą bardziej zdecydowane i intensywne działania 
na rzecz poprawy jakości powietrza.

W kontrolowanym okresie organy ochrony środowiska (marszał-
kowie województw, prezydenci miast na prawach powiatu) w ogra-
niczonym stopniu wykorzystywały postępowania kompensacyjne, 
których celem miało być zapewnienie zgodnej z przepisami redukcji 
ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów ze źródeł punk-
towych na obszarach, na których zostały przekroczone standardy ja-
kości powietrza. Ustalenia kontroli wskazują, że zasady prowadzenia 
tych postępowań wynikające z przepisów prawa nie są wystarczająco 
precyzyjne, aby skutecznie wykorzystać ten instrument w praktyce. 
W  szczególności wątpliwości dotyczyły pojęcia obszaru, na którym 
zostały przekroczone standardy jakości powietrza oraz sposobu po-
stępowania organów ochrony środowiska, polegającego na stosowa-
niu wyłącznie jednego standardu jakości powietrza w zakresie pyłu 
PM10, tj. stężenia uśrednionego dla roku, bez uwzględniania pozio-
mu stężeń średniodobowych i dopuszczalnej częstości przekraczania 
tego poziomu w roku kalendarzowym.

WiOś systematycznie kontrolowały podmioty wprowadzające 
gazy lub pyły do powietrza, jednak nie posiadały kompletnych danych 
o pozwoleniach zintegrowanych i pozwoleniach na emisje gazów lub 
pyłów, wydanych przez marszałków województw oraz starostów, po-
nieważ w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska (dalej: POś) 
nie określono formalnego obowiązku przekazywania takich pozwo-
leń.

Pozytywną ocenę uzyskało funkcjonowanie monitoringu powie-
trza prowadzonego przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środo-
wiska, w  ramach Państwowego Monitoringu środowiska i  dokony-
wanie przez te organy okresowych ocen jakości powietrza. Oceny te 
stanowiły podstawowe źródło informacji o stanie jakości powietrza 
w poszczególnych województwach. 

W ocenie Najwyższej izby Kontroli na niską skuteczność działań 
naprawczych w  zakresie ochrony powietrza podejmowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego mają istotny wpływ następujące 
uwarunkowania:
 - brak standardów emisyjnych dla nowych kotłów węglowych małej 

mocy, wykorzystywanych w gospodarstwach domowych,
 - nieokreślenie minimalnych wymagań jakościowych dla paliw sta-

łych,
 - niska świadomość społeczna w zakresie szkodliwości zanieczysz-

czeń powietrza,
 - nieustanowienie obowiązku podłączania nowych obiektów budow-

lanych do sieci ciepłowniczej, zwłaszcza na obszarach silnie zurbani-
zowanych z przekroczonymi standardami jakości powietrza, 
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 - brak podstaw prawnych do wdrażania stref ograniczonej emisji 
komunikacyjnej.

W  latach 2008-2013 jakość powietrza na terenie województw 
objętych kontrolą nie uległa zdecydowanej poprawie. świadczy to 
o  nieskuteczności działań organów administracji w  tym zakresie. 
W wielu strefach w dalszym ciągu znacznie przekraczane są standar-
dy jakości powietrza, a dotychczasowe tempo i skala działań napraw-
czych nie dają wystarczających podstaw do prognozowania wyraźnej 
poprawy sytuacji w najbliższych latach. istotny jest również fakt, że 
skala przekroczeń wartości normatywnych dla pyłu PM10, PM2,5 
i  benzo(a)pirenu jest zdecydowanie wyższa niż w  pozostałych kra-
jach Unii europejskiej, co również sprawia, że osiągnięcie wymaganej 
jakości powietrza będzie wymagało dłuższej perspektywy czasowej. 
tym samym wzrasta ryzyko nałożenia na Polskę przez organy Unii 
europejskiej kar finansowych za niedotrzymanie standardów jakości 
powietrza.

Wśród wniosków pokontrolnych skierowanych do Ministra śro-
dowiska znalazły się: wniosek o przyśpieszenie prac zmierzających do 
ustanowienia, w por ozumieniu z Ministrem Gospodarki, standardów 
emisyjnych dla nowych kotłów węglowych małej mocy wykorzysty-
wanych w gospodarstwach domowych oraz określenie minimalnych 
wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz wniosek o stworzenie, 
w porozumieniu z Ministrem spraw Wewnętrznych oraz Ministrem 
infrastruktury i rozwoju, ram prawnych umożliwiających wprowa-
dzanie przez jednostki samorządu terytorialnego stref ograniczonej 
emisji komunikacyjnej na terenach wysokiego natężenia ruchu po-
jazdów samochodowych. Kolejne wnioski dotyczyły zmian w ustawie 
Prawo ochrony środowiska oraz przyśpieszenia prac nad opracowa-
niem krajowego programu ochrony powietrza i uwzględnienie w nim 
wytycznych dotyczących oceny stopnia realizacji programów ochro-
ny powietrza określanych przez samorządy województw.

Ważne są także skierowane do wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast rekomendacje oparte o wyniki przeprowadzonej kontroli 
- o pełną realizację oraz intensyfikację działań naprawczych określo-
nych w programach ochrony powietrza, zwłaszcza w odniesieniu do 

emisji ze źródeł powierzchniowych, która w głównej mierze przyczy-
nia się do występowania przekroczeń standardów jakości powietrza 
w skali kraju. 

bez wzmożonych działań wszystkich podmiotów odpowiedzial-
nych za realizację zadań z  zakresu ochrony powietrza, niemożliwe 
będzie osiągnięcie poprawy jego jakości.

spośród powyższych wniosków zrealizowano zaledwie część. 
Opracowano Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 

(z perspektywą do 2030), który obowiązuje od 1 października 2015 r. 
Jest to dokument strategiczny wyznaczający cele i kierunki działań, ja-
kie powinny zostać uwzględnione, w szczególności na szczeblu lokal-
nym oraz w programach ochrony powietrza. Jednak sam dokument 
nie wystarczy - teraz ważna jest jego efektywna i skuteczna realizacja.

W nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochro-
ny środowiska, obowiązującej od 12 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 672 ze zm.), zmieniono art. 96, na podstawie którego sejmik wo-
jewództwa może podjąć uchwałę o wprowadzeniu ograniczeń lub za-
kazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw. 

Uchwała określa obligatoryjnie granice obszaru, na którym 
wprowadza się ograniczenia lub zakazy, rodzaje podmiotów lub in-
stalacji, dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy, rodzaje 
lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowa-
nie jest zakazane na obszarze, o którym mowa w pkt 1, lub parametry 
techniczne lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji instala-
cji, w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania 
na tym obszarze.

rozwiązanie to jest jednak połowiczne i  niewystarczające. Po 
pierwsze, podjęcie uchwały ma charakter fakultatywny, jest uprawnie-
niem samorządu województwa, a nie jego obowiązkiem. Po drugie, 
uchwała nie musi obejmować obszaru całego województwa (np. może 
dotyczyć tylko Krakowa). takie rozwiązanie prawne może doprowa-
dzić do sytuacji, że na wybranych obszarach kraju będą obowiązy-
wały zróżnicowane standardy dla instalacji oraz różne wymagania 
jakościowe dla paliw.

bez wzmożonych działań wszystkich 
podmiotów odpowiedzialnych za 

realizację zadań z zakresu  
ochrony powietrza, niemożliwe będzie 

osiągnięcie poprawy jego jakości.
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Wprowadzenie minimalnych standardów emisyjnych dla no-
wych kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych w  gospo-
darstwach domowych oraz określenie minimalnych wymagań jako-
ściowych dla paliw stałych powinno nastąpić w akcie normatywnym 
w  randze rozporządzenia, obowiązującym na terenie całego kraju, 
zaś art. 96 powinien umożliwiać sejmikowi zaostrzenie wymagań, 
w przypadku gdy zła jakość powietrza na jego terenie wymaga podję-
cia dodatkowych działań.

Na poparcie powyższego stanowiska warto zacytować także sta-
nowisko nr 29 Konwentu Marszałków Województw rP z 22 czerwca 
2016 r. w sprawie norm jakości dla paliw stałych oraz kotłów małej 
mocy (do 1MV).

Ze względu na brak krajowych uregulowań prawnych dotyczą-
cych standardów emisyjnych dla instalacji poniżej 1 MW oraz brak 
standardów jakości paliw stałych, tzw. uchwały antysmogowe będą 
niewystarczające […].

Nie został jak dotąd zrealizowany wniosek dotyczący podstawy 
prawnej do wprowadzania stref ograniczonej emisji komunikacyj-
nej (tzw. LeZ – ang. low emission zone). takie strefy obowiązują już 
w  29 miastach europejskich (w  tym w  berlinie, rzymie, sztokhol-
mie). W projekcie nowelizacji Prawa ochrony środowiska (złożonym 
w sejmie w dniu 20 lutego 2015 r.) przewidziano wprawdzie dodanie 
art. 96b, który umożliwiał samorządom gminnym wprowadzenie: 
stref ograniczonej lub zakazanej emisji z  transportu, ale ostatecznie 
uchwalona nowelizacja POś nie zawiera takich rozwiązań. trzeba 
tutaj przypomnieć, że o  ile głównym źródłem zanieczyszczenia po-
wietrza pyłem zawieszonym, np. w Krakowie, jest tzw. niska emisja 
z palenisk domowych, a zanieczyszczenia związane z ruchem samo-
chodowym są na drugim miejscu, to już w Warszawie, która ma jedną 
z najdłuższych sieci ciepłowniczych w europie, 70% zanieczyszczeń 
pochodzi właśnie z emisji komunikacyjnej (liniowej). Wprowadzenie 
podstawy prawnej do takich działań nie oznacza ich obligatoryjnego 
podjęcia, ale daje możliwość rozważenia kosztów i korzyści dla lokal-
nych rozwiązań tam, gdzie są one palącą potrzebą.

Zrealizowany został wniosek polegający na wprowadzeniu obo-
wiązku przekazywania do wojewódzkich inspektoratów ochrony śro-
dowiska kopii wydawanych pozwoleń dotyczących wprowadzania 
gazów lub pyłów do powietrza albo informacji o ich wydaniu. Nowe-
lizacja nastąpiła przez dodanie w rozdziale ii Działu iV POś stosow-
nego zapisu art. z art. 183 ust. 3.

Doprecyzowanie zasad prowadzenia postępowań kompensacyj-
nych określonych w szczególności w art. 225-229 POś, poprzez zde-
finiowanie pojęcia obszaru, na którym zostały przekroczone stan-
dardy jakości powietrza, o którym mowa w art. 225 ust. 1 tej ustawy 
oraz wskazanie expressis verbis obowiązku stosowania wszystkich 
standardów ustanowionych dla danej substancji przy ustalaniu 
przesłanek do przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego 
zrealizowano częściowo. W  art. 225 POś doprecyzowano pojęcie 
obszaru. W znowelizowanych przepisach dotyczących postępowań 
kompensacyjnych (art. 225-229 POś) nie wyszczególniono jednak 
obowiązku stosowania wszystkich standardów ustanowionych dla 
danej substancji przy ustalaniu przesłanek do przeprowadzenia po-
stępowania kompensacyjnego.

Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwo-
ju (OecD) ponad 3,5 mln osób na świecie umiera rocznie z powodu 
zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego. szacuje się, że w  Polsce 

z tego powodu umiera około 45 tys. osób rocznie. także według ra-
portu europejskiej Agencji środowiska z 2015 r. ponad 80% ludności 
europy zamieszkującej obszary zurbanizowane (miejskie) żyje na te-
renach, na których zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym 
i benzo(a)pirenem przekracza poziom zalecany przez światową Or-
ganizację Zdrowia. Zanieczyszczenie powietrza to, obok pogorszenia 
warunków życia i  dewastacji ekosystemów, także degradacja dóbr 
materialnych, w tym bezcennych zabytków. 

KrzySztoF KWiatKoWSKi 
Prezes, najwyższa izba Kontroli
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JAKOść POWietrZA W POLsce 
NA tLe UNii eUrOPeJsKieJ 

Polska należy do niechlubnej czołówki krajów Unii europejskiej 
jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. bardzo złą jakość powie-
trza, jaką oddychają mieszkańcy wielu rejonów Polski należy po-
strzegać nie tylko w kategoriach degradacji środowiska, ale również 
jako ogromne zaniedbanie rozwojowe kraju. O  ile na przestrzeni 
ostatniej dekady przy wykorzystaniu funduszy unijnych poczy-
niono ogromne postępy w  zakresie gospodarki wodnościekowej, 
a w ciągu ostatnich lat regulacjami została objęta również gospodar-
ka odpadami, o tyle kwestie ochrony powietrza nie stanowiły przez 
minione dziesięciolecie obszaru, w którym prowadzone byłyby ade-
kwatne działania nastawione na rozwiązanie problemu. Polska po-
lityka ochrony powietrza jest w dużej mierze reaktywna – znacznie 
ograniczono zanieczyszczenia powietrza emitowane przez przemysł 
i energetykę, ponieważ wymogi dla tego sektora wprowadzono na 
poziomie prawodawstwa unijnego. brakuje natomiast praktycznie 
jakichkolwiek regulacji w zakresie instalacji stosowanych w gospo-
darstwach domowych, a więc pieców i kotłów na paliwa stałe czy 
kominków. również w  zakresie transportu brak kluczowych roz-
wiązań prawnych, które umożliwiłyby ograniczanie wykorzystywa-
nia najbardziej szkodliwych dla powietrza samochodów. W wyniku 
wieloletnich zaniedbań polskie powietrze należy do najbardziej za-
nieczyszczonych w całej Unii europejskiej, a wspólnotowe i polskie 
prawo dotyczące norm jakości powietrza jest łamane od przeszło 
10 lat.

Największy problem z  zanieczyszczeniem powietrza w  Polsce 
występuje w  przypadku wielopierścieniowych węglowodorów aro-
matycznych oraz pyłu zawieszonego PM10, składającego się z cząstek 
o średnicy poniżej 10 mikrometrów, jak również drobniejszej frakcji 
pyłu PM 2,5, składającego się z cząstek o średnicy poniżej 2,5 mikro-
metra. W odniesieniu do tych zanieczyszczeń Polska przoduje w ran-
kingach porównujących stężenia w poszczególnych krajach, a normy 
określone prawem unijnym i  polskim są przekraczane w  licznych 
polskich miejscowościach. często są to przekroczenia kilku a nawet 
kilkunastokrotne. W przypadku zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu 
problem występuje w większych miastach, przy dużych arteriach ko-
munikacyjnych. Jeśli chodzi o ozon – Polska na tle innych państw Ue 
wypada znacznie lepiej niż w przypadku pyłów i WWA.

Niniejszy rozdział zawiera podsumowanie danych dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza w  Polsce pyłem zawieszonym (frakcje 
PM10 oraz PM2,5), wielopierścieniowymi węglowodorami aroma-
tycznymi, dwutlenkiem azotu oraz ozonem. W podrozdziałach po-
święconych każdemu zanieczyszczeniu znajduje się porównanie stop-

ANNA DWOrAKOWsKA
stowarzyszenie Krakowski alarm smogowy

nia zanieczyszczenia powietrza poszczególnymi substancjami na tle 
innych krajów Unii europejskiej, a także bardziej szczegółowe infor-
macje dotyczące poszczególnych regionów Polski.

Pył ZAWiesZONy PM10
Pył zawieszony składa się z mieszaniny substancji organicznych i nie-
organicznych. Może on zawierać substancje toksyczne takie jak wielo-
pierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. rakotwórczy benzo[a]
piren), metale przejściowe i ciężkie oraz ich związki, a także dioksyny 
i furany. Pył PM10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrome-
trów (ok. jednej piątej grubości ludzkiego włosa), które mogą docie-
rać do górnych dróg oddechowych i płuc.

Dyrektywa Parlamentu europejskiego i rady 2008/50/We z dnia 
21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla 
europy, nazywana dalej Dyrektywą cAFe, nakłada dwie normy, jeśli 
chodzi o pył zawieszony PM10. Pierwsza dotyczy stężenia średnio-
rocznego – maksymalne dopuszczalne średnie roczne stężenie pyłu 
PM10 w powietrzu to 40 µg/m3. Ustanowiona została również norma 
dla stężenia średniodobowego – 50 µg/m3, z zaznaczeniem, że w prze-
ciągu roku może wystąpić maksymalnie 35 dni kiedy norma dla śred-
niego stężenia dobowego może zostać przekroczona. Ocena jakości 
powietrza w  obrębie Unii europejskiej w  zakresie zanieczyszczenia 
pyłem PM10 opiera się właśnie o te dwie normy: średnie roczne stę-
żenie nie może przekraczać 40 µg/m3, a w ciągu roku nie może być 
więcej niż 35 dni, kiedy to stężenie średniodobowe było wyższe niż 
50 µg/m3. Pamiętać jednak należy, że wytyczne światowej Organizacji 
Zdrowia są ostrzejsze1 – według WHO średnioroczne stężenie PM10 
nie powinno przekraczać 20 µg/m3.

 Mapa (rysunek 1) odnosi się do normy dobowej dla PM10 
i  obrazuje trzydzieste szóste najwyższe stężenie w  ciągu 2014 
roku odnotowane na danej stacji pomiarowej. ciemne czerwone 
punkty oznaczają stężenia wyższe niż 75 µg/m3 (a więc znacznie 
powyżej normy), jasno czerwone punkty to stężenia w zakresie 
50-75 µg/m3 (powyżej normy), punkty żółte: 40-50 µg/m3, punk-
ty jasno zielone to 20-40 µg/m3, a punkty ciemnozielone to sta-
cje, gdzie trzydzieste szóste najwyższe stężenie PM10 w roku było 
niższe niż 20 µg/m3. Norma nie została zatem dotrzymana wszę-
dzie tam, gdzie kolor punktu jest jasno lub ciemnoczerwony. Jak 
widać niemal na wszystkich stacjach w Polsce odnotowano prze-
kroczenie normy dobowej dla PM10. Problem z dotrzymaniem 
tej normy mają również takie kraje jak bułgaria, chorwacja, 
słowacja i  Włochy. W  przypadku Polski dobowe stężenia pyłu 
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PM10 mogą być bardzo wysokie i często przekraczają normę kil-
kukrotnie.

Gdy przyjrzymy się przez ile dni w  roku dobowe stężenia 
PM10 są przekraczane na poszczególnych stacjach, okazuje się, 
że w czołówce znajdują się miasta z Polski oraz bułgarii. W 2011 
roku, na około 400 stacji, z  których porównano dane, aż sześć 
miast z Polski (Kraków, Nowy sącz, Zabrze, Gliwice, sosnowiec, 
Katowice) znalazło się w  pierwszej dziesiątce. W  Krakowie do-
puszczalny poziom dobowego stężenia PM10 był przekroczony 
przez 151 dni, a w pozostałych miastach przez ponad 120 dni. Jak 
już wspomniano powyżej, prawo wspólnotowe i  polskie zezwala 
jedynie na 35 takich dni w roku (wykres 1).

W celu oceny jakości powietrza Polska została podzielona na 
46 stref. strefa to: i) aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 
250 tysięcy; ii) miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy; 
iii) pozostały obszar województwa, niewchodzący w  skład miast 
powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz aglomeracji2. Każdego roku 

rySuneK 1 Stężenia pm10 W KraJaCh europy W 2014 r.

Źródło: air Quality in europe – 2015 report. europejska agencja środowiska, 2015 

WyKreS 1 liCzba dni z przeKroCzoną doboWą normą dla Stężenia pm10 W 2011 roKu (norma ue dopuSzCza 35 taKiCh dni)

Źródło: Dane zebrane przez europejską agencję środowiska

strefom przyznawane są klasy: klasa A, jeśli na stacjach położonych 
w strefie spełnione zostały normy jakości powietrza dla danego za-
nieczyszczenia oraz klasa c, jeśli normy te zostały przekroczone. 

W 2014 roku na 46 stref w jedynie 4 strefach zostały dotrzyma-
ne obydwie normy określone prawem dla stężeń PM10 – norma dla 
stężenia dobowego oraz norma dla stężenia rocznego. W 42 strefach 
przynajmniej jedna z tych norm nie została dotrzymana. Jest to sy-
tuacja gorsza niż w 2013 i 2012 roku, kiedy to do klasy A zaliczono 
odpowiednio 10 i 8 stref. równie zły wynik osiągnięto w 2011 roku3 
(rysunek 2).

Analiza najwyższych stężeń rocznych oraz stacji o największej 
liczbie dni gdy przekroczone zostało dopuszczalne stężenie dobowe 
PM10 wskazuje, że większość stacji o najgorszych wynikach poło-
żona jest w Polsce południowej. Za wysoce negatywny należy uznać 
fakt, że odnotowywane wyniki znacznie przekraczają normę – szcze-
gólnie w przypadku stężeń dobowych. Przy dozwolonych 35 dniach 
gdy dobowe stężenie PM10 przekracza 50 µg/m3, wiele polskich 
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rySuneK 2 oCena JaKoŚCi poWietrza W StreFaCh W polSCe W 2014 roKu ze WzGlędu na Stężenie pm10 – KlaSy WyniKoWe, biorąCe pod 
uWaGę obydWie normy: doboWą oraz roCzną, KlaSa a (W normie), KlaSa C (norma przeKroCzona)

Źródło: ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014, Państwowy monitoring środowiska, inspekcja ochrony środowiska, warszawa 2015

WyKreS 2 StaCJe monitorinGu poWietrza W polSCe o naJWyżSzyCh ŚredniCh roCznyCh StężeniaCh pyłu zaWieSzoneGo pm10 (µg/m3) 
W 2014 roKu (norma 40 µg/m3)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych jakości powietrza głównego inspektoratu ochrony środowiska za rok 2014 z pomiarów uśrednianych 
w interwałach 24-godzinnych lub 1-godzinnych. Dane dla miejscowości, w których prowadzony był monitoring jakości powietrza.

WyKreS 3 StaCJe monitorinGu poWietrza W polSCe o naJWyżSzeJ liCzbie dni z przeKroCzoną ŚredniodoboWą normą Stężenia pyłu 
zaWieSzoneGo pm10 W 2014 roKu (praWo dopuSzCza 35 taKiCh dni W roKu)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych jakości powietrza głównego inspektoratu ochrony środowiska za rok 2014 z pomiarów uśrednianych 
w interwałach 24-godzinnych lub 1-godzinnych. Dane dla miejscowości, w których prowadzony był monitoring jakości powietrza.

KlasyFiKacja streF w 2014 roKu 
Klasa (wyniKowa), Pm10, ZDr.

a

c – aglomeracje i miasta

c – Pozostałe strefy

granice stref – województw

granice stref – aglomeracji i miast

Kraków, aleje (komunikacyjne) 63,90 µg/m3 1g

Pszczyna 55,78 µg/m3 24g

opoczno 55,05 µg/m3 24g

żywiec 54,75 µg/m3  1g

rybnik 52,93 µg/m3  24g

wodzisław śląski 52,48 µg/m3 1g

gliwice 51,35 µg/m3  1g

godów 50,18 µg/m3 24g

Kraków – ul. Bulwarowa 49,13 µg/m3  24g

nowa ruda 49,12 µg/m3 24g

Zabrze 48,69 µg/m3 24g

Kraków, aleje (komunikacyjne)  188

gliwice  144

nakło  142

opoczno i Pszczyna  138

wodzisław śląski  135

częstochowa (komunikacyjne)  131

nowa ruda  129

rybnik i godów  125

starogard gdański  124

Proszowice, Zakopane, Kraków, ul. Bulwarowa  123
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miast i miasteczek osiąga wynik powyżej 100 takich dni. co więcej, 
są to często stężenia bardzo wysokie, sięgające 200 µg/m3, a nawet 300 
µg/m3. Warto również zauważyć, że najwyższe stężenia, zarówno jeśli 
chodzi o średnią roczną, jak i liczbę dni z przekroczeniem normy dla 
stężenia dobowego, odnotowuje się nie tylko w dużych miastach, ale 
również w mniejszych miasteczkach. świadczy to, że problem zanie-
czyszczonego powietrza to nie tylko problem aglomeracji miejskich. 

Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę, że głównym źródłem 
emisji pyłu PM10 w skali kraju są domowe instalacje grzewcze: kotły 
i piece na węgiel oraz drewno, a także kominki (wykres 2, 3).

Pył ZAWiesZONy PM2,5
równie niepokojącą sytuację można zaobserwować jeśli chodzi 
o drobniejszą frakcję pyłu PM2,5, który jest to szczególnie nieko-

rySuneK 3 ŚrednioroCzne Stężenia pm2,5 W europie W 2013 roKu

Źródło: air Quality in europe – 2015 report. europejska agencja środowiska, 2015

WyKreS 4 mieJSCoWoŚCi o naJWięKSzym W unii europeJSKieJ zanieCzySzCzeniu pyłem pm2,5 W 2012 r. – Stężenia ŚrednioroCzne  
W µg/m3, norma – 25 µg/m3

Źródło: Dane europejskiej agencji środowiska

norma europejska 25 µg/m3
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rySuneK 4 oCena JaKoŚCi poWietrza W StreFaCh W polSCe W 2014 roKu ze WzGlędu na ŚrednioroCzne Stężenie pm2,5 – KlaSy 
a (W normie), b (norma przeKroCzona o marGineS toleranCJi), C (norma przeKroCzona)

Źródło: ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014, Państwowy monitoring środowiska, inspekcja ochrony środowiska, warszawa 2015

WyKreS 5 StaCJe monitorinGu poWietrza W polSCe o naJWyżSzyCh ŚredniCh roCznyCh StężeniaCh pyłu zaWieSzoneGo pm2,5 (µg/m3) 
W 2014 roKu (norma 25 µg/m3)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych jakości powietrza głównego inspektoratu ochrony środowiska za rok 2014 z pomiarów uśrednianych 
w interwałach 24-godzinnych lub 1-godzinnych. Dane dla miejscowości, w których prowadzony był monitoring jakości powietrza.

Kraków, aleje Krasińskiego (komunikacyjne)  45,02 µg/m3 1g

godów  39,98 µg/m3 24g

Katowice – sikorskiego (komnikacyjne)  37,72 µg/m3 24g

gliwice  36,60 µg/m3  24g

tarnowskie góry  33,71 µg/m3  24g

nowy sącz  33,14 µg/m3 24g

Kraków – ul. Bujaka  33,00 µg/m3  24g

Piotrków trybunalski  32,53 µg/m3 24g

Katowice – ul.Kossutha  32,50 µg/m3  24g

Kraków – ul. Bulwarowa  31,80 µg/m3 1g

10   15       20  25 30 35 40 45 50

KlasyFiKacja streF w 2014 roKu 
Klasa, Pm2,5, ZDr.

a

B – aglomeracje i miasta

c – Pozostałe strefy

c – aglomeracje i miasta

c– aozostałe strefy

granice stref – województw

granice stref – aglomeracji i miast

WyKreS 6 udział naJWięKSzyCh SeKtoróW W emiSJi pm 2,5 W roKu 2014

Źródło: Krajowy bilans emisji so2, nox, co, nH3, nmlZo, pyłów, metali ciężkich i tZo za lata 2013 – 2014 w układzie klasyfikacji snaP i nFr, raport podsta-
wowy; Krajowy ośrodek Bilansowania i Zarządzania emisjami, instytut ochrony środowiska – Państwowy instytut Badawczy, warszawa 2016

Procesy spalania poza przmysłem 49,7%

transport drogowy 13,5%

Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii 10,0%

Procesy spalania w przemyśle 7,7%

inne pojazdy i urządzenia 6,8%

Procesy produkcyjne 5,6%

Zagospodarowanie odpadów 4,9%
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WyKreS 7 ŚrednioroCzne Stężenie benzo[a]pirenu W poSzCzeGólnyCh KraJaCh ue W 2012 roKu, norma – 1 ng/m3

Źródło: Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w 2014 roku, główny inspektorat  
ochrony środowiska, warszawa 2015
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rzystne dla zdrowia, gdyż ze względu na mały rozmiar, jego cząstki 
mogą docierać do pęcherzyków płucnych, skąd mogą dalej przeni-
kać do krwiobiegu.

Dyrektywa cAFe nakłada jedynie normę dla stężenia śred-
niorocznego i wynosi ona 25 µg/m3; ani w prawie wspólnotowym, 
ani w prawie polskim nie ustanowiono normy dobowej. Wytyczne 
WHO4 mówią jednak, że dobowe stężenie PM2,5 nie powinno prze-
kraczać 25 µg/m3 (i  to nie częściej niż trzy dni w roku), zaś stęże-
nie roczne nie powinno być wyższe niż 10 µg/m3. Zatem, tak jak 
w przypadku PM10, również dla PM2,5 wytyczne WHO są bardziej 
rygorystyczne niż obowiązujące w Polsce i na poziomie Ue prawo. 

Mapa zanieczyszczenia pyłem PM2,5 w europie wyraźnie poka-
zuje, że Polska, szczególnie Polska południowa, znajduje się wśród re-
gionów borykających się z  najwyższymi średniorocznymi stężeniami 
pyłu PM2,5. Duża liczba stacji, na których odnotowano przekroczenia 
występuje również w północnych Włoszech. ciemnoczerwone punkty 
obrazują stacje, na których roczne stężenie pyłu PM2,5 znacznie prze-
kroczyło normę i osiągnęło ponad 30 µg/m3. Jasnoczerwone punkty to 
stacje, gdzie stężenie przekroczyło dopuszczalny poziom 25 µg/m3, ale 
było poniżej 30 µg/m3. Punkty żółte, jasnozielone oraz ciemnozielone to 
stacje, gdzie stężenie nie przekroczyło normy (rysunek 3).

Gdy przyjrzymy się stacjom o  najwyższych średniorocznych 
stężeniach pyłu PM2,5 w  europie, będą to stacje z  krajów euro-
py środkowo-Wschodniej, głównie z  Polski. Warto zauważyć, że 
wśród europejskich liderów znajdziemy nie tylko duże miasta, jak 
np. Kraków czy Katowice, ale również mniejsze miejscowości, takie 
jak: Vernovice, bohumin czy Godów oraz średnie jak Przemyśl czy 
Nowy sącz. Wynika to z tego, że dominującym źródłem pyłu PM2,5 
w Polsce są domowe instalacje grzewcze: kotły i piece na węgiel oraz 
drewno, a także kominki. również opublikowany niedawno raport 
WHO nie pozostawia wątpliwości: na 50 miast o najwyższym stęże-
niu PM2,5 w Ue, aż 33 to miejscowości z Polski5 (Wyktrs 4).

Dla porównania w  największych europejskich metropoliach 
stężenia PM2,5 są ponad dwukrotnie niższe: Londyn – 14 µg/m3, 
berlin – 18 µg/m3, Paryż – 19 µg/m3. 

Na 46 stref, na które podzielona jest Polska w celu oceny ja-
kości powietrza, mniej niż połowa stref, w  sumie 22, uzyskała 

klasę A  – w  tych strefach nie przekroczono normy dla średnie-
go rocznego stężenia pyłu PM2,5. Niestety w takiej samej liczbie 
stref (22) norma ta została przekroczona i otrzymały one klasę c. 
Dwie strefy sklasyfikowano jako b – tam stężenie przekroczyło 
normę o 1 µg/m3, co było dozwolone gdyż 2014 był ostatnim ro-
kiem przejściowym przed ostatecznym wejściem w  życie normy 
25 µg/m3. sytuacja ta nie uległa zmianie w przeciągu ostatnich lat 
– w  2011 roku klasę A  posiadało 19 stref, w  2012 roku 21 stref, 
a w 2013 roku 22 strefy6 (rysunek 4).

Analiza najwyższych stężeń średniorocznych osiąganych na 
stacjach monitoringu powietrza w Polsce wskazuje, że największy 
problem występuje w  województwach południowych i  central-
nych. Odnotowywane stężenia są wysokie i występują nie tylko na 
stacjach posadowionych w  pobliżu arterii komunikacyjnych, ale 
także na stacjach oddalonych od intensywnego ruchu samochodo-
wego. Na wszystkich stacjach o dziesięciu najwyższych stężeniach 
rocznych PM2,5 norma WHO (10 µg/m3) została przekroczona aż 
trzykrotnie (Wykres 5).

beNZO[A]PireN
benzo[a]piren jest uznawany za substancję reprezentatywną 
dla grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
(WWA), i jego stężenia mierzone są na wybranych stacjach monito-
ringu jakości powietrza. b[a]P to rakotwórczy i mutagenny związek 
chemiczny, wykazujący dużą toksyczność przewlekłą, co związane 
jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Prawo europejskie7 
określa poziom docelowy dla średniorocznego stężenia b[a]P na 
poziomie 1 ng/m3. 

to właśnie w przypadku benzo[a]pirenu występują największe 
różnice, jeśli chodzi o jego stężenia w Polsce i w pozostałych krajach 
Ue. Jeśli spojrzymy na średnie krajowe dla poszczególnych państw 
Ue widać ogromną różnicę między Polską, a choćby czechami, nie 
wspominając państw europy Zachodniej. średnie stężenie b[a]P dla 
całego kraju niemal sześciokrotnie przekracza określoną prawem 
wartość docelową. Wartości jakie osiągają stężenia b[a]P są wyjąt-
kowo wysokie – druga najwyższa średnia (osiągnięta przez czechy) 
jest trzykrotnie niższa niż średnia dla Polski (Wykres 7).
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rySuneK 5 Ważone populaCyJnie Stężenie benzo[a]pirenu W europie W 2012 roKu, norma 1 nG/m3

Źródło: air Quality in europe – 2015 report. europejska agencja środowiska, 2015
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Jak pokazuje powyższa mapa, Polska stanowi czerwoną wyspę na 
tle pozostałych państw europejskich. Na mapie przedstawiono ważo-
ne populacyjnie stężenia benzo[a]pirenu – kolorem ciemnoczerwo-
nym zaznaczono obszary gdzie stężenie tej substancji przekracza 1,5 
ng/m3, jasnoczerwonym stężenia w  przedziale 1-1,5 ng/m3, a  więc 
również powyżej normy (rysunek 6).

różnice w stężeniach b[a]P pomiędzy zachodnimi metropolia-
mi, a takimi miastami jak Kraków, Nowy sącz czy Zabrze unaocz-
niają z jak ogromną skalą zanieczyszczenia powietrza tą substancją 
mamy do czynienia w  Polsce. W  największych miastach europy: 
Londynie, Paryżu czy berlinie stężenie rakotwórczego i  mutagen-
nego benzo[a]pirenu pozostaje dużo poniżej wyznaczonej prawem 

normy. W miastach Polski południowej i centralnej przekroczenia 
sięgają kilkuset procent, a w wybranych miejscowościach przekra-
czają 1000% (rysunek 5).

 Na 46 stref oceny jakości powietrza w Polsce wszystkie zaliczono 
do klasy c – a więc do klasy stwierdzającej przekroczenie normy 1 ng/
m3 dla stężenia średniorocznego. żadna ze stref nie uzyskała klasy A –
świadczącej o tym, że terenie tej strefy stężenie b[a]P pozostaje w nor-
mie. Jest to sytuacja gorsza niż w 2011, 2012 oraz 2013 roku, kiedy to 
klasę A posiadały 4 strefy8. biorąc pod uwagę, że benzo[a]piren jest 
substancją rakotwórczą oraz mutagenną, taki stan rzeczy powinien 
budzić niepokój i  mobilizować do szeroko zakrojonych działań na 
rzecz poprawy jakości powietrza (rysunek 7).

rySuneK 6 roCzne Stężenia benzo[a]pirenu W WybranyCh mieJSCoWoŚCiaCh ue [ng/m3]

Źródło: Dane europejskiej agencji środowiska 2013
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rySuneK 7 oCena JaKoŚCi poWietrza W StreFaCh W polSCe W 2014 roKu ze WzGlędu na ŚrednioroCzne Stężenie benzo[a]pirenu – Kla-
Sa a (W normie), KlaSa C (norma przeKroCzona)

Źródło: ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014, Państwowy monitoring środowiska, inspekcja ochrony środowiska, warszawa 2015

WyKreS 8 StaCJe monitorinGu poWietrza W polSCe o naJWyżSzyCh ŚredniCh roCznyCh StężeniaCh benzo[a]pirenu (ng/m3) W 2014 roKu 
(norma 1 ng/m3)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych jakości powietrza głównego inspektoratu ochrony środowiska za rok 2014. Dane dla miejscowości, 
w których prowadzony był monitoring jakości powietrza.

nowa ruda 16,96 ng/m3 

opoczno 14,62 ng/m3 

rybnik 12,11 ng/m3 

sucha Beskidzka 10,83 ng/m3  

Proszowice 10,39 ng/m3  

nowy sącz 10,17 ng/m3 

tomaszów mazowiecki 9,84 ng/m3  

godów. 9,61ng/m3 
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Zakopane 9,06 ng/m3 
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KlasyFiKacja streF w 2014 roKu 
Klasa, BaP, ZDr.

a

c – aglomeracje i miasta

c – Pozostałe strefy

granice stref – województw

granice stref – aglomeracji i miast

Analiza stężeń na poszczególnych stacjach monitoringu powie-
trza (wykres powyżej przedstawia 10 stacji o  najwyższych średnio-
rocznych stężeniach b[a]P) pokazuje, że przekroczenia normy dla 
b[a]P są nie tylko powszechne, ale też znaczne. rekordowe stężenie, 
odnotowane w  Nowej rudzie, sięgnęło 1700% normy, w  rybniku 
1200% normy, a  w  Zakopanem, popularnym kurorcie zimowym, 
900% normy. Wśród rekordzistów dominują miejscowości mniejsze. 
Wynika to z tego, że głównym źródłem b[a]P są domowe kotły i piece 
na węgiel oraz drewno, a także kominki. Warto nadmienić, że stężenia 
b[a]P wykazują ogromną zmienność sezonową. W zimie stężenia tej 
toksycznej substancji sięgają 30-50 ng/m3 (Wykres 14).

DWUtLeNeK AZOtU
Ze względu na ochronę zdrowia ludzi, Dyrektywa cAFe wprowadza 
dwie normy dla NO2 – normę dla stężenia średniorocznego, która wy-
nosi 40 µg/m3 oraz normę dla stężenia godzinowego, która wynosi 200 
µg/m3 i nie może być przekroczona więcej niż przez 18 godzin rocznie. 
Wytyczne WHO9 opierają się o te same wartości, z tą różnicą, że nie 
dopuszcza się 18 godzin z przekroczeniem normy dla stężenia godzin-
nego. 

Na 14% stacji monitorujących NO2 w europie odnotowano prze-
kroczenie normy rocznej. Jak wskazuje mapa (rysunek 8) największy 
problem ze stężeniami NO2 występuje w dużych miastach, szczegól-
nie w takich krajach jak: Francja, Niemcy, Wielka brytania, Włochy. 
Najbardziej zanieczyszczonym miastem pod względem stężeń NO2 
jest Londyn – w 2015 roku średnioroczne stężenie na stacji Maryle-
bone road wyniosło 88 µg/m3, a więc ponad 200% normy. co więcej 
w stolicy Wielkiej brytanii często zdarzają się też przekroczenia nor-
my godzinnej. W 2015 roku na stacji przy Oxford street odnotowano 
1391 godzin ze stężeniem NO2 przekraczającym normę10

Na 46 stref oceny jakości powietrza w Polsce, aż 42 spełniają normy 
wytyczone Dyrektywą cAFe i transponowane do prawodawstwa pol-
skiego. W żadnej strefie nie odnotowano przekroczeń normy dobowej, 
natomiast w czterech strefach odnotowano przekroczenie normy śred-
niorocznej. były to: Aglomeracje: Górnośląska, Krakowska, Warszaw-
ska oraz Wrocławska. Na stacjach monitoringu powietrza ulokowanych 
przy ciągach komunikacyjnych odnotowano w 2014 roku odpowiednio 
następujące stężenia11: Kraków, Aleje – 63 µg/m3; Warszawa, Aleja Nie-
podległości – 59 µg/m3; Katowice, Plebiscytowa – 58 µg/m3; Wrocław, 
Wiśniowa – 54 ug/m3 oraz Warszawa, Marszałkowska – 43 µg/m3. 
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rySuneK 8 ŚrednioroCzne Stężenia no2 W 2013 roKu [µg/m3]

Źródło: Dane zebrane przez europejską agencję środowiska
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rySuneK 9 Stężenia ozonu W KraJaCh europy W 2014 roKu

Źródło: stężenia ozonu w krajach europy w 2014 roku
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rySuneK 10 oCena JaKoŚCi poWietrza W StreFaCh W polSCe W 2014 roKu ze WzGlędu na Stężenie ozonu – KlaSa a (W normie), KlaSa C 
(norma przeKroCzona)

Źródło: ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014, Państwowy monitoring środowiska, inspekcja ochrony środowiska, warszawa 2015

KlasyFiKacja streF w 2014 roKu 
PoZiom Docelowy, 03, ZDr.

a

c – aglomeracje i miasta

c – Pozostałe strefy

granice stref – województw

granice stref – aglomeracji i miast

Problem nadmiernych stężeń NO2 dotyczy głównie miast, 
a w nich terenów położonych w sąsiedztwie ciągów komunikacji sa-
mochodowej. Jak wskazują badania, stężenia NO2 zmniejszają się li-
niowo w zależności od dystansu od ruchliwej ulicy lub drogi12. Przy-
kładowo, stężenia NO2 w odległości 50 m od ruchliwej ulicy powinny 
być o około 35% niższe niż w bezpośrednim jej sąsiedztwie13.

OZON
Dla ozonu Dyrektywa cAFe wprowadza poziom docelowy, który ob-
licza się jako średnią kroczącą dla ośmiu godzin w ciągu danej doby 
– nie powinna ona przekraczać 120 µg/m3. Prawo dopuszcza 25 dni 
w  roku kalendarzowym, kiedy to średnie kroczące w  danym dniu 
mogą przekroczyć ten pułap (liczone jako średnia dla trzech lat). Wy-
tyczne WHO14 są bardziej restrykcyjne i jako maksymalne stężenie dla 
średniej kroczącej przyjmują 100 µg/m3, jak również nie dopuszcza się 
przekroczeń tej średniej. Jak wskazuje mapa (rysunek 9), największy 
problem z nadmiernym stężeniem ozonu występuje w krajach europy 
Południowej. Wynika to z faktu, że proces formowania się ozonu wy-
maga promieniowania słonecznego. Ponadto, stężenia ozonu zazwy-
czaj są wyższe na stacjach położonych wyżej ponad poziomem morza. 
W miastach podwyższone stężenia ozonu obserwuje się głównie w le-
cie, podczas dni z silnym promieniowaniem słonecznym.

Mapa przedstawia 26 najwyższe stężenie ozonu (średnią kroczą-
cą z ośmiu godzin w danym dniu), odnosząc się do limitu 25 dni do-
puszczonych prawodawstwem, kiedy to to stężenie może przekroczyć 
120 µg/m3. Punkty ciemnoczerwone to stacje gdzie stężenie przekro-
czyło 140 µg/m3 i było znacznie powyżej normy. Punkty jasnoczer-
wone to stacje gdzie stężenie zawierało się w przedziale 120-140 µg/
m3, a więc norma została nieznacznie przekroczona. reszta kolorów 
oznacza spełnienie normy (rysunek 9).

Jeśli chodzi o  Polskę to sytuacja wygląda znacznie lepiej niż 
w  krajach basenu Morza śródziemnego. W  2014 roku jedynie 
w trzech strefach na 46 odnotowano przekroczenie poziomu docelo-
wego dla ozonu. są one położone w południowo zachodniej Polsce, 
w województwach: dolnośląskim, opolskim i śląskim (rysunek 10).

WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ NA JAKOŚĆ POWIE-
TRZA W POLSCE

W niniejszym rozdziale omówiony zostanie udział poszczególnych 
źródeł zanieczyszczenia na jakość powietrza. Na początku należy 
zaznaczyć, że waga poszczególnych źródeł zanieczyszczenia powie-
trza będzie różnić się na przestrzeni roku, na przykład inaczej sy-
tuacja będzie wyglądała latem, a inaczej zimą. będzie ona również 

WyKreS 9 udział naJWięKSzyCh SeKtoróW W emiSJi pm10 W roKu 2014

Źródło: Krajowy bilans emisji so2, nox, co, nH3, nmlZo, pyłów, metali ciężkich i tZo za lata 2013 – 2014 w układzie klasyfikacji snaP i nFr, raport podsta-
wowy; Krajowy ośrodek Bilansowania i Zarządzania emisjami, instytut ochrony środowiska – Państwowy instytut Badawczy, warszawa 2016

Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii  9,3%

transport drogowy  9%

Procesy produkcyjne  8,1%

Procesy spalania w przemyśle 8,1%

Zagospodarowanie odpadów 4,9%

rolnictwo 4,6%

inne pojazdy i urządzenia 4,0%

wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych 2,9%

Procesy spalania poza przmysłem 48,5%
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zależeć od lokalizacji – udział źródeł może różnić się w zależności 
od rodzaju zabudowy (budownictwo wielorodzinne a domy jedno-
rodzinne), wielkości miejscowości, czy dystansu od dużej arterii ko-
munikacyjnej. 

Pomimo powyższych różnic, w skali kraju największym źró-
dłem zanieczyszczenia powietrza pyłami i benzo[a]pirenem, a więc 
substancjami, z których niezmiernie wysokimi stężeniami Polska 
ma największy problem, jest tak zwana niska emisja. Jest to emisja 
z niskich kominów (do 40 m wysokości), powstająca na skutek spa-
lania paliw stałych (węgla, drewna), a nierzadko również odpadów. 
Główną przyczyną niskiej emisji jest ogrzewanie gospodarstw do-
mowych za pomocą paliw stałych oraz ich wykorzystanie w ma-
łych zakładach produkcyjnych czy handlowych.

Pył ZAWiesZONy PM10
Procesy spalania poza przemysłem, a więc w głównej mierze właśnie 
niska emisja, odpowiadają za niemal połowę emisji wszystkich pyłów 
o frakcji PM10 wyemitowanych w Polsce w 2014 roku. transport dro-
gowy doprowadził do emisji 9% pyłów PM10 (spalanie paliw, ściera-
nie hamulców i powierzchni dróg). Produkcja energii oraz przemysł 
przyczyniły się do emisji PM10 w  podobnym stopniu co transport 
drogowy (9% i 8% odpowiednio)14 (Wykres 9).

 Powyższe dane odnoszą się do emisji – a więc do tego co wydo-
staje się z kominów czy rur wydechowych. Wpływ emisji na stężenia 
danej substancji może być różny, jednak fakt że niska emisja zacho-
dzi, jak sama nazwa wskazuje, na niskiej wysokości, jedynie potęgu-

je jej wpływ na jakość powietrza. Podobnie, przy ruchliwych ulicach 
wpływ transportu samochodowego będzie większy niż wskazują na 
to dane emisyjne. 

Obliczenia modelowe opracowywane na potrzeby programów 
ochrony powietrza w przytłaczającej większości przypadków po-
twierdzają dominujący wpływ niskiej emisji na wysokie stężenia 
pyłu PM10. W Krakowie lokalne źródła niskiej emisji odpowiada-
ją za 42% pyłu PM10 w powietrzu, a w powiecie tatrzańskim za aż 
74%15. Dla odmiany, w centrum Warszawy to transport drogowy 
odgrywa dominującą rolę w stężeniach pyłu PM10. 

W  opinii wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska 
w  88% przypadków zbyt wysokich stężeń dobowych pyłu PM10 
główną, choć oczywiście nie jedyną, przyczyną są emisje związane 
z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Dla około 6% przypad-
ków przekroczeń normy dobowej jako główną przyczynę przekro-
czeń podawano oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów. 
indywidualne ogrzewanie budynków uznano również za główną 
przyczynę przekroczeń normy rocznej dla stężenia PM10 – stało się 
tak w przypadku 95% stanowisk16. 

Dominujący udział niskiej emisji w emisji pyłu PM10 przekłada 
się na bardzo wysokie stężenia tego zanieczyszczenia w trakcie sezo-
nu grzewczego. Przekroczenia normy dobowej dla pyłu PM10 poza 
sezonem grzewczym obserwuje się rzadko, a stężenia wysokie wystę-
pują wyłącznie od jesieni po wiosnę, a więc wtedy gdy znaczna część 
Polaków grzeje domy przy pomocy węgla i drewna, a nierzadko też 
śmieci (Wykres 11).

WyKreS 11 iloŚć dni z przeKroCzeniem normy 
doboWeJ dla Stężenia pyłu pm10 na StaCJi moni-
torinGu JaKoŚCi poWietrza KraKóW KurdWanóW 
W roKu 2015

Źródło: Dane z serwisu wojewódzkiego inspektoratu ochrony 
środowiska w Krakowie: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl

WyKreS 12 Średnie mieSięCzne Stężenia pyłu 
zaWieSzoneGo pm10 na StaCJi monitorinGu JaKoŚCi 
poWietrza W rybniKu, 2015 [µg/m3]

Źródło: Dane z serwisu wojewódzkiego inspektoratu ochrony 
środowiska w Krakowie: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl
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WyKreS 10 udział naJWięKSzyCh SeKtoróW W emiSJi benzo[a]pirenu W roKu 2014

Źródło: Krajowy bilans emisji so2, nox, co, nH3, nmlZo, pyłów, metali ciężkich i tZo za lata 2013 – 2014 w układzie klasyfikacji snaP i nFr, raport podsta-
wowy; Krajowy ośrodek Bilansowania i Zarządzania emisjami, instytut ochrony środowiska – Państwowy instytut Badawczy, warszawa 2016

Procesy spalania poza przmysłem 85,7%

Procesy produkcyjne 11,4%

transport drogowy 1,8%

Procesy spalania w przemyśle 7,7%
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WyKreS 13 udział naJWięKSzyCh SeKtoróW W emiSJi pm 2,5 W roKu 2014

Źródło: Krajowy bilans emisji so2, nox, co, nH3, nmlZo, pyłów, metali ciężkich i tZo za lata 2013 – 2014 w układzie klasyfikacji snaP i nFr, raport podsta-
wowy; Krajowy ośrodek Bilansowania i Zarządzania emisjami, instytut ochrony środowiska – Państwowy instytut Badawczy, warszawa 2016

Procesy spalania poza przmysłem 49,7%

transport drogowy 13,5%

Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii 10,0%

Procesy spalania w przemyśle 7,7%

inne pojazdy i urządzenia 6,8%

Procesy produkcyjne 5,6%

Zagospodarowanie odpadów 4,9%

różnice pomiędzy sezonem grzewczym, a resztą roku są wyraź-
nie widoczne również przy analizie średnich stężeń miesięcznych. 
W miesiące zimne stężenia te są dwu, trzykrotnie wyższe niż pod-
czas miesięcy ciepłych (Wykres 12).

Pył ZAWiesZONy PM 2,5
tak jak w przypadku PM10, głównym źródłem emisji drobniejszego pyłu 
PM2,5 również są procesy spalania poza przemysłem, czyli w przeważają-
cej mierze ogrzewanie w sektorze komunalno-bytowym17. Odpowiadają 
one za połowę wyemitowanego w 2014 roku pyłu PM2,5. Udział transpor-
tu drogowego jest wyższy niż w przypadku PM10 i sięga 13,5%. sektor pro-
dukcji energii i przemysł to odpowiednio 10% i 8% (Wykres 13). 

W  opinii wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska 
dominującą przyczyną przekroczenia wartości kryterialnej na ok. 
90 % stanowisk, było oddziaływanie emisji związanych z indywidu-
alnym ogrzewaniem budynków. W trzech przypadkach, jako głów-
ną przyczynę określono oddziaływanie emisji związanej z ruchem 
pojazdów, a w jednym przypadku oddziaływanie emisji z zakładów 
przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w  pobliżu 
stacji pomiarowej18. Należy pamiętać, że WiOś określały przyczynę 
główną, a do wysokich stężeń pyłu przyczynia się szereg źródeł. 

Dominujący wpływ niskiej emisji na stężenia pyłu PM2,5 
potwierdza się również w  analizach prowadzonych na potrzeby 
programów ochrony powietrza. Przykładowo, niska emisja z tere-
nu województwa małopolskiego odpowiada za 69% pyłów PM2,5 
obecnych w powietrzu na terenie tego regionu19.
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cZerwiec 14
liPiec  16
sierPień 21
wrZesień 16
PaŹDZierniK 45
listoPaD 50
gruDZień 32

WyKreS 14 Średnie mieSięCzne Stężenia pyłu zaWieSzoneGo pm10 na StaCJi monitorinGu JaKoŚCi poWietrza W GliWiCaCh, 2015 [µg/m3]

Źródło: Dane z serwisu wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska w Katowicach: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

tak jak w  przypadku PM10, również stężenia PM2,5 wykazują 
dużą zmienność sezonową. stężenia w  trakcie sezonu grzewczego są 
dwu, trzykrotnie wyższe niż poza nim. Nie powinno to dziwić biorąc 
pod uwagę duży wpływ niskiej emisji na emisję oraz stężenia PM2,5 
w Polsce (Wykres 14).

WieLOPierścieNiOWe WęGLOWODOry ArOMAtycZNe 
i beNZO[A]PireN
Niska emisja odgrywa jeszcze większą rolę w emisji wielopierścienio-
wych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczego i muta-
gennego benzo[a]pirenu. Według danych KObiZe procesy spalania 
poza przemysłem, głównie gospodarstwa domowe. odpowiadają za 
niemal 86% emisji WWA. Drugim źródłem są procesy produkcyjne, 
głównie produkcja koksu (11%). transport drogowy odpowiada za 
niespełna 2% emisji WWA20 (Wykres 10).

Dominujący udział niskiej emisji w  zanieczyszczeniu powietrza 
benzo[a]pirenem potwierdzają również wskazania wojewódzkich in-
spektoratów ochrony środowiska. Dla 98% stanowisk, na których stwier-
dzono przekroczenie poziomu docelowego, jako dominującą przyczynę 
wskazano oddziaływanie emisji związanych z  indywidualnym ogrze-
waniem budynków21. Podobnie, programy ochrony powietrza również 
identyfikują niską emisję jako zdecydowanie główne źródło benzo[a]
pirenu. Przykładowo dla Krakowa udział lokalnych źródeł niskiej emisji 
w stężeniu tego związku na terenie gminy Kraków wynosi niemal 70%22.

Dominujący wpływ niskiej emisji na bardzo wysokie stężenia 
benzo[a]pirenu widać wyraźnie w bardzo wysokich różnicach w stę-
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żeniach tego związku w  trakcie sezonu grzewczego oraz poza nim. 
stężenia w miesiącach ciepłych są aż kilkadziesiąt razy niższe niż mie-
siącach zimnych. to właśnie ze względu na bardzo poważny problem 
z  niską emisją Polska prowadzi w  europejskich rankingach zanie-
czyszczenia powietrza benzo[a]pirenem (Wykres 15).

DWUtLeNeK AZOtU
Odmiennie niż dla pyłów i  benzo[a]pirenu przedstawia się udział 
głównych źródeł emisji dla dwutlenku azotu. Według danych KObi-
Ze, aż 30% emisji tlenków azotu, w tym dwutlenku azotu, pochodzi 
z transportu drogowego. Za podobny odsetek odpowiadają elektrow-
nie i elektrociepłownie23 (Wykres 16).

Według Programu ochrony powietrza dla Małopolski za stężenie 
NO2 w  Krakowie, w aż 52% odpowiada ruch samochodowy w  mie-
ście24. Głównym problemem są pojazdy z silnikami diesla, które cha-
rakteryzującą kilkukrotnie wyższą emisją NO2 niż samochody benzy-
nowe. Ponadto, emisje tlenków azotu z silników diesla mogą być nawet 
pięciokrotnie wyższe podczas rzeczywistej jazdy, niż w  warunkach 
testów laboratoryjnych. co więcej, w nowszych silnikach diesla udział 
NO2 w emitowanych NOx jest wyższy niż w starszych silnikach25. Na-
leży także pamiętać, że wpływ transportu samochodowego na stężenia 
pogłębia fakt, że zanieczyszczenia emitowane są na niskiej wysokości. 

Jak już wspomniano, Polska ma mniejszy problem ze stężenia-
mi NO2 niż wiele innych krajów europejskich. Niemniej, stężenia 
tego związku pozostają na zbyt wysokim poziomie w  sąsiedztwie 
ciągów komunikacyjnych. Przekroczenia rocznych stężeń NO2 wy-

WyKreS 15 Średnie mieSięCzne Stężenia benzo[a]pirenu na StaCJi monitorinGu JaKoŚCi poWietrza W noWym SąCzu, 2015 [ng/m3]

Źródło: Dane z serwisu wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska w Krakowie: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/

norma – 1 ng/m3

stycZeń 24 
luty 33 
marZec 18
Kwiecień 8
maj  1,5
cZerwiec 0,8
liPiec  0,5
sierPień 0,4
wrZesień 1,2
PaŹDZierniK 8
listoPaD 18
gruDZień 34

WyKreS 16 udział naJWięKSzyCh SeKtoróW W emiSJi nox W roKu 2014

Źródło: Krajowy bilans emisji so2, nox, co, nH3, nmlZo, pyłów, metali ciężkich i tZo za lata 2013 – 2014 w układzie klasyfikacji snaP i nFr, raport podstawo-
wy; Krajowy ośrodek Bilansowania i Zarządzania emisjami, instytut ochrony środowiska – Państwowy instytut Badawczy, warszawa 2016

transport drogowy  30,5%

Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii  30,0%

inne pojazdy i urządzenia 13,4%

Procesy spalania poza przmysłem 11,6%

Procesy spalania w przemyśle 9,4%

Procesy produkcyjne  3,3%

rolnictwo 1,5%

anna dWoraKoWSKa 
stowarzyszenie Krakowski alarm smogowy

stępują właśnie na stacjach monitoringu jakości powietrza zloka-
lizowanych w pobliżu ruchliwych dróg. również według wskazań 
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, główną przyczy-
ną wystąpienia przekroczeń na tych stacjach była emisja związana 
z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji, oraz 
oddziaływanie emisji związanej z  intensywnym ruchem pojazdów 
w centrum miasta26.
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OcHrONA POWietrZA W MiAstAcH 
W stAtystyce PUbLicZNeJ W POLsce

W europejskiej dyrektywie (2008/50/We) z dnia 21 maja 2008 roku 
zawarte zostało zobowiązanie krajów członkowskich do ciągłego mo-
nitoringu frakcji pyłów PM2,5 i PM10, ze względu na ich wyjątkowo 
negatywne oddziaływanie na środowisko. Pyły te składają się z takich 
składników jak cząstki stałe i kropelki cieczy, które mają skłonność 
do utrzymywania się przez dłuższy okres w  powietrzu. Pył PM2,5 
to cząstki stałe o średnicy mniejszej niż 2,5 µm, a pył PM10 to taki 
o średnicy mniejszej niż 10 µm. Ogrom szkodliwości tych pyłów wy-
nika przede wszystkim z ich rozmiaru i składu chemicznego, zatem 
pył PM2,5 jest bardziej niebezpieczny niż PM10. Związane jest to 
z ułatwionym dotarciem cząstek pyłowych drogami oddechowymi do 
pęcherzyków płucnych, następnie do naczyń krwionośnych i finalnie 
do krwioobiegu. Oznacza to, że nie tylko ingeruje i negatywnie wpły-
wa na układ oddechowy ale również dotyczy układu krążenia. Nato-
miast większe cząsteczki pyłu PM10 angażują górne drogi oddechowe 
i płuca, co może spowodować stany zapalne gardła i  błon śluzowych 
nosa czy zapalenie spojówek. Długoterminowe narażenie na bardzo 
wysokie stężenie pyłu zawieszonego może doprowadzić do przewle-
kłej choroby zaporowej płuc oraz obniżenia wydolności i sprawności 
płuc. Krótkotrwałe narażenie może spowodować nasilenie objawów 
choroby płuc o podłożu alergicznym ( katar sienny czy astma), cho-
rób serca, chorób nowotworowych płuc oraz powodować zwiększoną 
podatność na rozmaite infekcje dróg oddechowych.

W  podstawowej publikacji Głównego Urzędu statystycznego 
„Ochrona środowiska” jakości powietrza poświęcony jest odrębny 
rozdział 4 pt. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza (48 tabel). Publi-
kacja ta wychodzi corocznie od 1972 r. także w dużych i małych rocz-
nikach statystycznych oraz roczniku statystycznym Województw 
tematyce jakości powietrza poświęca się dużo miejsca.

W  GUs funkcjonuje od lat Departament badań regionalnych 
i  środowiska, w  którym poszczególne wydziały zajmują się wyspe-
cjalizowanymi badaniami statystycznymi środowiska. Kieruje nimi p. 
Wiesława Domańska – zastępca dyrektora Departamentu. 

W ramach resortu statystyki publicznej funkcjonuje także me-
rytoryczna specjalizacja w terenowych urzędach statystycznych. i tak 
badaniami środowiska zajmują się (w  ścisłej współpracy ze wspo-
mnianym wyżej Departamentem GUs) urzędy statystyczne w Kato-
wicach (ochrona środowiska) i białymstoku (ochrona przyrody). 

Jakość powietrza w Polsce, w tym w miastach i aglomeracjach ba-
dana jest na podstawie informacji o stężeniach zanieczyszczeń przy-
gotowywanych w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych przez 
inspekcję Ochrony środowiska w ramach Państwowego Monitorin-

Prof. dr FrANcisZeK KUbicZeK
Przewodniczący rady statystyki  
przy Prezesie rady ministrów

gu środowiska. Pomiary te dotyczą substancji, dla których w prawie 
krajowym (rozporządzenia Ministra środowiska z 2012 r.) i unijnym 
(rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady Ue z 2004 i 2008 
r.) określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczal-
nych lub docelowych w  powietrzu ze względu na ochronę zdrowia 
ludzkiego. 

W  systemie celów Zrównoważonego rozwoju zawartym 
w Agendzie ONZ 2030 ważne miejsce zajmuje cel nr 11: stworzyć 
inkluzywne, bezpieczne, odporne i zrównoważone miasta. 

Wśród podcelów znajduje także związany z ochroną powietrza 
11.6: „Do 2030 r. obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego od-
działywania miasta na środowisko, zwracając szczególną uwagę na 
jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnym i in-
nymi zanieczyszczeniami.” 

Jako wskaźnik monitorujący jakość powietrza w miastach przy-
jęto średnioroczny poziom zanieczyszczenia pyłem (particulate mat-
ter) PM 2.5 i PM 10. 

We wspomnianej wyżej flagowej publikacji GUs pt. Ochrona 
środowiska zawarte są dane dotyczące zanieczyszczeń tym pyłem 
w miastach powyżej 100.000 mieszkańców oraz aglomeracjach o licz-
bie pow. 250.000 mieszkańców. Dane dotyczą stężenia dobowego oraz 
średniorocznego o wartościach skrajnych i średnich. W dotychczaso-
wych publikacjach operowano danymi o pyle PM 10, a od publikacji 
tegorocznej także o pyle PM 2.5. 

Dane o tych zanieczyszczeniach przekazywane są przez Główne-
go inspektora Ochrony środowiska do europejskiej Agencji Ochro-
ny środowiska i publikowane na stronach internetowych eurostatu 
i będą także wykorzystywane w swoich raportach przez Program Na-
rodów Zjednoczonych do spraw środowiska (UNeP).

ONZ w swym pierwszym (tegorocznym) raporcie o stanie reali-
zacji celów Zrównoważonego rozwoju (The sustainable Delevelop-
ment Goals report 2016) - podaje dane średnioroczne o zanieczysz-
czeniach (stężenia pyłem zawieszonym) w  miastach pyłem PM 2.5 
w mikrogramach na 1 m3 .

i tak: w wymiarze światowym wyniosło w 2014 r. 45 mikrogra-
mów, w krajach rozwiniętych -14, a w rozwijających się - 52. 

Wg WHO maksymalny poziom to 10 mikrogramów na 1 metr 
sześcienny średniorocznie. 

W Polsce wg rozporządzenia Ministra środowiska z 2012 r. po-
ziom dopuszczalny dla stężenia pyłem PM 2,5 został ustalony w wy-
miarze średniorocznym na 25 mikrogramów na 1 m3 a  w  zakresie 
pyłu PM 10 na 40. 
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Wg raportu ONZ najwyższy poziom zanieczyszczeń występuje 
w Azji - od 26 mikrogramów w południowo-wschodniej do 73 w po-
łudniowej Azji oraz Afryce - od 39 w subsaharyjskiej do 64 w północ-
nej Afryce. 

Wg „Ochrony środowiska” poziom zanieczyszczeń pyłem za-
wieszonym PM 2,5 (a więc tym, który zamieszczony jest w raporcie 
ONZ) w poszczególnych aglomeracjach i wybranych miastach w la-
tach 2010-2014 przedstawia tabela nr 1. 

Jak wynika z zamieszczonych w niej danych, w 2014 r. normatyw 
ustalony przez ministra środowiska został przekroczony w  8 aglo-
meracjach i miastach, podczas gdy jeszcze w 2010 - w 13. W 2014 r. 
najwyższe przekroczenia (>35,0) normatywu wystąpiło w aglomera-
cji Górnośląskiej i  Krakowskiej; w  2010 r. dodatkowo w  rybnicko-
-Jastrzębskiej i Wrocławskiej. Z wyjątkiem aglomeracji szczecińskiej 

we wszystkich pozostałych w badanym okresie (2010-2014) wystąpiła 
poprawa wskaźników. W aglomeracji trójmiejskiej oraz w Gorzowie 
i Olsztynie wskaźniki stężeń ukształtowały się poniżej 20.

Jeśli chodzi o zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM 10, pod-
stawowe wskaźniki zawiera tabela nr 2. Normatyw ustalony przez 
ministra środowiska dla tego pyłu wynosi 40 mikrogramów na 1 m3. 

Normatyw został w 2014 r. przekroczony w 3 aglomeracjach, gdy 
w 2010 r. - w 3. W 2014 r. najwyższe przekroczenie (>50) wystąpiło 
w aglomeracji Krakowskiej, gdy w 2010 r. dodatkowo w aglomera-
cjach: Górnośląskiej, rybnicko-Jastrzębskiej i Wrocławskiej. 

Z wyjątkiem aglomeracji bydgoskiej i Olsztyna, we wszystkich 
pozostałych wystąpiła poprawa wskaźników stężeń. W trójmiejskiej 
i szczecińskiej wskaźniki kształtują się na relatywnie niskim pozio-
mie.

„ONZ w swym pierwszym (tegorocznym) raporcie o sta-
nie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (The 

Sustainable Delevelopment Goals Report 2016) - podaje 
dane średnioroczne o zanieczyszczeniach (stężenia py-
łem zawieszonym) w miastach pyłem PM 2.5 w mikro-

gramach na 1 m3”

Tabela nr 1: STężenia pyłu zawieSzonego pM 2.5 w MikrograMach na 1 M3 (średnioroczne)

Polska: aglomeracje i miasta w latach 2010 i 2014

lp aglomeracje i miasta 2010 2014

(1) (2)

PolsKa - normatyw 25,0 25,0

1 Białostocka 23,7 20,7

2 Bydgoska 27,7 21,8

3 górnośląska 42,5 35,6

4 Krakowska 50,9 36,6

5 lubelska 25,1 23,0

6 łódzka 26,2 26,5

7 Poznańska   26,0

8 rybnicko-jastrzębska 44,3 28,0

9 szczecińska 19,3 20,3

10 trójmiejska 20,3 16,8

11 warszawska 30,9 26,2

12 wrocławska 34,8 25,9

13 gorzów wielkopolski 18,8 15,0

14 Kielce 31,2 27,0

15 olsztyn 18,4 17,0

16 opole 26,7 21,0

17 rzeszów 26,2 23,0

18 toruń 32,4 21,0

19 Zielona góra 25,5 22,0
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Tabela nr 2: STężenia pyłu zawieSzonego pM 10 w MikrograMach na 1 M3 (średnioroczne)

Polska: aglomeracje i miasta w latach 2010 i 2014

lp aglomeracje i miasta 2010 2014

(1) (2)

PolsKa - normatyw 40,0 40,0

1 Białostocka 27,7 27,4

2 Bydgoska 29,6 38,8

3 górnośląska 50,5 45,3

4 Krakowska 65,9 53,1

5 lubelska 32,0 32,1

6 łódzka 42,7 38,2

7 Poznańska 38,0 32,5

8 rybnicko-jastrzębska 57,7 47,2

9 szczecińska 31,2 26,9

10 trójmiejska 25,4 23,2

11 warszawska 38,0 33,7

12 wrocławska 54,9 35,2

13 gorzów wielkopolski 35,8 30,0

14 Kielce 41,2 34,8

15 olsztyn 21,7 29,0

16 opole 36,2 35,0

17 rzeszów 39,9 29,0

18 toruń 37,2 32,1

19 Zielona góra 28,0

lp aglomeracje i miasta 2010 2014

(1) (2)

1 Białostocka 369 330

2 Bydgoska 823 417

3 górnośląska 654 562

4 Krakowska 995 881

5 lubelska   439

6 łódzka 695 576

7 Poznańska 386 324

8 rybnicko-jastrzębska 729 619

9 szczecińska 403 372

10 trójmiejska 397 325

11 warszawska 564 552

12 wrocławska 536 471

13 gorzów wielkopolski   282

14 Kielce 543 462

15 olsztyn 512 370

16 opole    

17 rzeszów 539 390

18 toruń   360

19 Zielona góra 272 243

tabela nr 3: Stężenia tlenKu WęGla W miKroGramaCh na 1 m3 (ŚrednioroCzne)

Polska: aglomeracje i miasta w latach 2010 i 2014
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lp aglomeracje i miasta 2010 2014

(1) (2)

1 Białostocka 3,8 3,6

2 Bydgoska 7,6 6,0

3 górnośląska 19,6 11,8

4 Krakowska 9,3 7,3

5 lubelska   5,0

6 łódzka 15,8 9,8

7 Poznańska 5,6 3,1

8 rybnicko-jastrzębska 21,6 13,1

9 szczecińska 5,4 5,0

10 trójmiejska 5,6 4,1

11 warszawska 6,9 7,0

12 wrocławska 6,0 5,9

13 gorzów wielkopolski 6,5 4,0

14 Kielce 15,8 8,0

15 olsztyn 4,3 5,0

16 opole 10,1 6,0

17 rzeszów 9,8 4,0

18 toruń 12,5 4,9

19 Zielona góra 6,9 7,0

tabela nr 4: Stężenia dWutlenKu SiarKi W miKroGramaCh na 1 m3 (ŚrednioroCzne)

Polska: aglomeracje i miasta w latach 2010 i 2014

lp aglomeracje i miasta 2010 2014

(1) (2)

polSka - normatyw 40,0 40,0

1 Białostocka 11,8 11,0

2 Bydgoska 27,6 24,4

3 górnośląska 28,9 29,3

4 Krakowska 44,8 38,1

5 lubelska   23,0

6 łódzka 24,5 23,8

7 Poznańska 24,1 20,5

8 rybnicko-jastrzębska 20,5 20,8

9 szczecińska 23,5 22,0

10 trójmiejska 19,7 16,8

11 warszawska 32,7 35,6

12 wrocławska 37,4 39,5

13 gorzów wielkopolski 20,9 22,0

14 Kielce 28,3 24,0

15 olsztyn 17,1 17,0

16 opole 19,7 20,0

17 rzeszów 22,8 16,0

18 toruń   17,4

19 Zielona góra 19,8 17,0

Tabela nr 5: STężenia dwuTlenku azoTu w MikrograMach na 1 M3 (średnioroczne)

 Polska: aglomeracje i miasta w latach 2010 i 2014
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tabela nr 6: emiSJa zanieCzySzCzeń GazoWyCh (dWutleneK WęGla, dWutleneK SiarKi, tleneK azotu)

miasta (20) o największej skali zagrożeń środowiska emisją zanieczyszczeń z zakładów szczególnie uciążliwych. 

lp aglomeracje i miasta

2010 2014

tys. ton tys. ton

(1) (2)

PolsKa 216155 209067

1 Dąbrowa górnicza 8897 9260

2 Konin 8529 8897

3 Bogatynia 7583 8529

4 rybnik 5825 7583

5 Płock 5765 5825

6 warszawa 4861 5765

7 jaworzno 4575 4861

8 Kraków 4166 4575

9 turek 3939 4166

10 ostrołęka 3699 3939

11 łaziska górne 3947 3699

12 gdańsk 2795 3947

13 Będzin 1911 2795

14 Kwidzyń 1902 1911

15 Puławy 1794 1902

16 świecie 1663 1794

17 łódź 1575 1663

18 skawina 1552 1575

19 Police 1 491 1552

20 Poznań 1 689 1 491

Wprawdzie w  raporcie ONZ wspomina się tylko o  stężeniach 
pyłem zawieszonym PM 2,5 oraz PM 10, warto się przyjrzeć także 
wskaźnikom stężeń tlenkiem węgla, dwutlenkiem siarki oraz dwu-
tlenkiem azotu (tabela 3-5).

 Najwyższy wskaźnik stężeń tlenkiem węgla występuje w aglome-
racji Krakowskiej (881), choć w badanym okresie nastąpiła poprawa 
(w 2010 r. – 995). bardzo wysokie stężenie występuje także w aglo-
meracjach rybnicko-Jastrzębskiej (619) oraz Górnośląskiej, łódzkiej 
i  Warszawskiej (>500). Największy postęp w  poprawie wskaźników 
wystąpił w bydgoskiej (z 823 w 2010 r. do 417 w 2014 r.). Z wyjątkiem 
Warszawskiej, we wszystkich aglomeracjach nastąpiła poprawa. 

Najwyższe wskaźniki stężeń (>10,0) dwutlenkiem siarki wystąpi-
ły w aglomeracjach Górnośląskiej i rybnicko-Jastrzębskiej, choć na-
stąpiła tu znacząca poprawa. Wysokie także w łódzkiej (9,8). Niskie 
wskaźniki (ok. 5,0) dotyczą aż 9 aglomeracji. 

 W  zakresie stężenia dwutlenkiem azotu minister środowiska 
ustalił normatyw w wysokości 40 mikrogramów na 1 m3. W żadnej 
aglomeracji nie został on przekroczony. Nie mniej w aglomeracjach 
Krakowskiej (w  2010 r. przekroczono normatyw) i  Wrocławskiej 
(w  2014 r. pogorszenie względem 2010 r.) stężenie są bliskie temu 
normatywowi. Najlepszy wskaźnik stężeń wystąpił w  białostockiej 
aglomeracji (11,0). 

Wreszcie sprawa wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych 
(dwutlenek węgla, dwutlenek siarki i  tlenek azotu). W  skali kraju 
wyniosła ona w 2014 r.- 209 mln ton (w 2010 r.- 216 mln ton), czyli 
blisko 5,4 tony na mieszkańca. W tabeli nr 6 zamieszczam wykaz 20 
miast o dużej skali zagrożenia środowiska emisją tych zanieczyszczeń. 
W tym pierwsze cztery emitują 34,3 mln ton. Dotyczy to emisji z za-
kładów szczególnie uciążliwych znajdujących się w tych miastach. 

Publikacja GUs pt. „Ochrona środowiska” zawiera dane głównie 
dane roczne, które pozwalają na wyodrębnienie trendów. Jak to widać 
z przytoczonych danych w tabelach, trendy te są pozytywne. 

trzeba też nadmienić, że począwszy od grudnia 2015 r. Głów-
ny inspektorat Ochrony środowiska publikuje na swoich stronach 
internetowych (http://powietrze.gios.pl/pjp/home) bieżące dane 
(w tym godzinowe) z pomiarów monitoringowych. Pozwala to na 
generowanie raportów dotyczących wybranych parametrów opisu-
jących jakość powietrza z wykorzystaniem wielokryteryjnych okien 
dialogowych. W  części Ostrzeżenia, prezentowane są na bieżąco 
informacje o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych i ostrze-
gawczych zanieczyszczeń. W banku danych pomiarowych dostępne 
są również archiwalne wyniki pomiarów zarówno ze stacji automa-
tycznych, jak i manualnych. 

Od początku br. GiOś udostępnił także aplikację mobilną, któ-
ra pozwala na sprawdzenie aktualnych wyników pomiarów jakości 
powietrza, wyświetlenie mapy automatycznych stacji pomiarowych. 
Zawiera także komunikaty o wysokich stężeniach zanieczyszczeń. Ze 
względu na ogólnodostępność i wysoką szczegółowość tych danych 
nie są one dotychczas publikowane w wydawnictwach rocznych GUs. 

Jak wynika z powyższych obserwacji, GUs i GiOś są przygoto-
wane do monitorowania celu nr 11 w ramach systemu celów Zrów-
noważonego rozwoju ONZ 2030.
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POPrAWA JAKOści POWietrZA 
DZięKi rOZWOJOWi  

NisKOeMisyJNycH tecHNOLOGii 
OGrZeWANiA bUDyNKóW

czy możemy mieć czystsze ciepło z paliw stałych w indywidualnych 
gospodarstwach domowych?

„…to nie paliwa stałe stosowane w  indywidualnych gospodar-
stwach domowych są odpowiedzialne za zanieczyszczanie środowi-
ska, ale technika ich spalania”

ZANiecZysZcZeNiA eMitOWANe Ze sPALANiA PALiW
człowiek swoją działalnością gospodarczą oddziałuje na środowi-
sko. im więcej powstaje produktów ubocznych w  jej trakcie tym 
większe jest obciążenie dla środowiska. Zdrowie człowieka i  stan 
środowiska i  są ściśle powiązane z  jakością jego trzech podsta-
wowych elementów - gleby, wody i  powietrza. Jednak to jakość 
powietrza ma decydujące znaczenie w  procesie zanieczyszczania 
środowiska. Zanieczyszczenia pierwotne w  pierwszym stadium 
zanieczyszczają powietrze atmosferyczne, a  następnie ksenobioty-
ki pierwotne same lub w  formie przetworzonej we wtórne, zanie-
czyszczają glebę i wody powierzchniowe. Oczywistym faktem jest, 
że produkcja energii metodami konwencjonalnymi z paliw oprócz 
emisji cO2 wiąże się także z  generowaniem i  wprowadzaniem do 
środowiska substancji, stanowiących produkty niepełnego i niezu-
pełnego spalania, zawierające między innymi toksyczne zanieczysz-
czenia. Do grupy głównych pierwotnych zanieczyszczeń emito-
wanych w procesie spalania tych paliw należą: tlenek węgla (cO), 
tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (sO2), chlorowodór (Hcl), 
fluorowodór (HF), trwałe związki organiczne (tZO), które obejmu-
ją wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny 
i furany (PcDDs i PcDFs), polichlorowane bifenyle, lotne związki 
organiczne (LZO), metale ciężkie, zwłaszcza rtęć (Hg) i jej związki, 
kadm oraz tal (cd, tl) i ich związki oraz antymon (sb), arsen (As), 
ołów (Pb), chrom (cr), kobalt (co), miedź (cu), mangan (Mn), ni-
kiel (Ni), wanad (V), pył całkowity (tsP i  jego subfrakcje PM10, 
PM2,5) zawierający sadzę (bc). Należy jednoznacznie podkreślić, 
że wielkość ładunku emitowanych zanieczyszczeń zależy od rodza-
ju i  jakości paliwa ale przede wszystkim od technologii spalania 
i  techniki jej realizacji. Podczas spalania gazu ziemnego czy oleju 
opałowego w warunkach dalekich od optymalnych będziemy mieć 
także do czynienia z emisja produktów niepełnego i niecałkowitego 
spalania (sadzą, WWA, LZO), a także z emisją tlenków azotu (NOx) 
i siarki (sO2). Podobnie ma się także sytuacja z wykorzystywaniem 
różnego rodzaju biomasy, jednego z głównych źródeł energii odna-
wialnej (OZe) w Polsce, jako paliwa. W przypadku biomasy mamy 
do czynienia z pozytywną jej cechą, jako paliwa. biorąc pod uwa-
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gę strategię przeciwdziałania zmianom klimatu, biomasa staje się 
atrakcyjnym zasobem energetycznym, uwzględniając przyjęte zało-
żenie, że emitowana ilość cO2 podczas jej spalania jest równoważna 
ilości cO2 pochłoniętej z powietrza podczas jej wzrostu. 

energia elektryczna i ciepło, jako produkt, jest niezbędna dla pra-
widłowego funkcjonowania współczesnego człowieka w cywilizowa-
nym świecie, należy więc dążyć by w procesie jej wytwarzania emisja 
zanieczyszczeń była jak najmniejsza. Z taką sytuacja mamy do czynie-
nia, jeżeli proces spalania przebiega w optymalnych warunkach tech-
nologicznych i gdy stosowane są paliwa dla niej odpowiednie, zgodne 
z wymaganiami technicznymi. Wprowadzanie najnowszych, najlep-
szych, dostępnych technologii produkcji energii elektrycznej i ciepła, 
bAt (ang. best Available technologies); technik spalania oraz wtór-
nych metod oczyszczania spalin, przyczyniło się do znaczącej reduk-
cji emisji zanieczyszczeń z sektora energetycznego i przemysłowego, 
czyli emisji powodowanej przez tzw. źródła punktowe. 

eMisJA Z seKtOrA KOMUNALNO-bytOWeGO
spalanie stałych paliw kopalnych oraz biomasy w  warunkach da-
leko odbiegających od optymalnych kojarzone jest z  największym 
zagrożeniem dla środowiska. Z  takimi warunkami mamy często 
do czynienia w kotłach c.o., piecach starej, tradycyjnej konstrukcji 
eksploatowanych w  indywidualnych gospodarstwach domowych 
w  sektorze komunalno-bytowym. Należy w  tym miejscu podkre-
ślić, że w  trakcie spalania biomasy (drewna, słomy, itd.) w  tego 
typu urządzeniach grzewczych udział emitowanych drobnych czą-
stek pyłu PM10 i PM2.5 jest większy w porównaniu do węgla. A to 
właśnie te frakcje pyłu wprowadzane do atmosfery są szczególnie 
groźne dla życia i zdrowia człowieka. Na ich powierzchni zaadsor-
bowane są toksyczne zanieczyszczenia, wśród nich np. rakotwórczy 
benzo(a)piren i  inne wielopierścieniowe węglowodory aromatycz-
ne, najgroźniejsze z trucizn – dioksyny, metale ciężkie, wiele innych 
związków organicznych, w  tym azotu, siarki i  tlenu. ilość emito-
wanych substancji toksycznych wzrasta znacząco jeżeli spalane są 
odpady komunalne. Dotyczy to zarówno spalania samych odpadów 
jak i współspalania z węglem, czy drewnem. Jak wynika z raportów 
światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na 
działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej 
długości życia. szacuje się (w 2000 r.), że życie przeciętnego miesz-
kańca Unii europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 mie-
sięcy roku, a ilość przedwczesnych zgonów w Ue to prawie 400 ty-
sięcy. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 jest 
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równie niebezpieczna, powodując wzrost liczby zgonów z powodu 
chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych 
przypadków wymagających hospitalizacji. 

NisKA eMisJA
Wprowadzanie dużych ilości zanieczyszczeń do powietrza z  ni-
skich emitorów – kominów prowadzi do powstania wysokich stę-
żeń zanieczyszczeń w strefie o gęstej zabudowie i przyczynia się do 
powstawania zjawiska smogu, które ostatnio jest tak często opisy-
wane, zwłaszcza na przykładzie miasta Krakowa. Pojęcie smogu 
pojawiło się kilkadziesiąt lat temu w Wielkiej brytanii dla określe-
nia złej jakości powietrza w Londynie (smog londyński), wówczas 
w ciągu kilku dni zmarło ponad 4 tysiące ludzi (wielki smog lon-
dyński). W tym miejscu należy podkreślić różnicę pomiędzy poję-
ciem smogu, a niska emisją. smog jest nienaturalnym zjawiskiem 
atmosferycznym charakteryzującym się współwystępowaniem za-
nieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka 
oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacz-
nej wilgotności powietrza (mgła, bliskość akwenów i cieków wod-
nych) i braku przewietrzania, wiatru. Natomiast pojęciem niskiej 
emisji, określa się emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do po-
wietrza z emitorów o wysokości poniżej 40 m. czyli pojęcie niskiej 
emisji dotyczy nie tylko emisji z indywidualnych gospodarstw do-
mowych (domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne), ale także 
z  instalacji spalania eksploatowanych w  lokalnych kotłowniach 
małej mocy cieplnej, budynkach użyteczności publicznej, warsz-
tatach, przedsiębiorstwach usługowych, piekarniach, itd.. Pod tym 
pojęciem kryje się też emisja komunikacyjna - transportowa (sa-
mochody osobowe, dostawcze, tiry itd.) oraz tzw. emisja niezor-
ganizowana emisja powodowana pożarami, praca polowymi, czy 
pyleniem ze składowisk materiałów sypkich, a także spowodowa-
na awariami przemysłowymi. W  uwarunkowaniach Polski poję-
cie emisji niskiej wiąże się przede wszystkim ze spalaniem paliw 
stałych (paliwa kopalne i stała biomasa), zwłaszcza węgla w indy-
widualnych gospodarstwach domowych. Nie należy jednak zapo-
minać, że również z kotła gazowego, czy olejowego emitowane są 
produkty spalania, w tym: H2O, cO2, NOx, sO2, ale także cO, lot-
ne związki organiczne (LZO, OGc), sadza rtęć. Oczywistym jest, 
że ładunki tlenku węgla i sadzy, tlenków siarki czy azotu emitowa-
ne ze spalania gazu lub oleju w nowoczesnych kotłach c.o. są niepo-
równywalnie mniejsze niż ze spalania węgla czy drewna, w przeli-
czeniu na jedną jednostkę ciepła użytkowego, zwłaszcza w sytuacji 

gdy te paliwa stałe, często złej jakości, są spalane w nieefektywnych 
energetycznie piecach, kotłach c.o. o przestarzałej konstrukcji.

Niska emisja nie występuje tylko w Polsce, jest to problem wielu 
krajów, również Ue. Polska jednak należy do tych krajów, w których 
głównym źródłem powstawania niskiej emisji jest sektor komunal-
no-bytowy. W 2013 roku w Polsce udział emisji z sektora komunal-
no-bytowego w całkowitej rocznej emisji cO, tsP, PM10, PM2.5, 
WWA i PcDD/PcDFs wynosił odpowiednio: 64,1%, 40,1%, 50,0%, 
50,8%, 87,1%, 67,7%.1 Udział tego sektora w  całkowitej krajowej 
emisji powyżej wymienionych zanieczyszczeń nie ulega znaczącej 
zmianie/redukcji od wielu lat, jest bowiem uzależniony także od 
długości sezonu grzewczego. raport europejskiej Agencji środowi-
ska (eeA) dotyczący jakości powietrza w europie potwierdza regio-
nalne zróżnicowanie jakości powietrza w krajach Ue i występowa-
nie tzw. „hot – spotów”, do których został zaliczony obszar europy 
środkowo-wschodniej, obejmujący swym zasięgiem woj. śląskie 
i małopolskie.2 

W  Polsce, wysokiego udziału sektora komunalno-bytowego 
w niskiej emisji często uzasadniany jest uwarunkowaniami technicz-
nymi, ekonomicznymi i  społecznymi. Należy jednak zauważyć, że 
obserwowany od ponad 20 lat rozwój technik spalania paliw stałych, 
węgla i biomasy w urządzeniach grzewczych małej mocy skutkuje do-
stępnością na rynku kotłów c.o. na paliwa spełniających wymagania 
najlepszych dostępnych technik (bAt). ich poprawna eksploatacja 
zapewnia ograniczenie emisji pyłów (tsP, PM10 i PM2.5) i benzo(a)
pirenu do poziomu określonego wymaganiami dyrektywy cAFe.3 Od 
ponad 15 lat w województwie śląskim realizowane są przedsięwzięcia 
na rzecz ograniczenia niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego - 
programy ograniczania niskiej emisji (PONe) dofinansowywane ze 
środków WFOśiGW, a ostatnio także w skali całej Polski ze środków 
NFOśiGW (KAWKA).4 barierą dla uzyskania tych efektów jest nie-
stety brak kompleksowych krajowych uregulowań prawnych w zakre-
sie wytwarzania czystego ciepła użytkowego w instalacjach spalania 
małej mocy z paliw stałych – węgla i stałych biopaliw. Doświadczenia 
innych krajów Ue (jak np. UK, irlandii, Austrii) pokazały, że trwałe 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń z  sektora komunalno-bytowego 
jest możliwe, również przy dalszym wykorzystaniu paliw stałych. Na-
leży w tym miejscu także podkreślić, że wzrost świadomości społecz-
nej (przykład Krakowa) przyczynia się do zwiększenia presji ze strony 
społeczeństwa do podejmowania systemowych działań w  zakresie 
ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska. Działania takie 
obserwowane są na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, od-

Zdrowie człowieka i stan środowiska i są ściśle 
powiązane z jakością jego trzech podstawowych 
elementów - gleby, wody i powietrza. Jednak to  
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noszą się przede wszystkim do sektora komunalnego, ale także z sek-
tora komunikacji i  transportu, gdyż ich udział w imisji stale rośnie, 
czego dowodem są jest wysoki udział sadzy (ec) i NOx w stężeniach 
w obszarach zurbanizowanych. 

Działania dla ograniczenia niskiej emisji z sektora komunalno-
-bytowego; Mając powyższe na uwadze, ograniczenie emisji z sektora 
komunalno-bytowego wymaga wielokierunkowych działań technicz-
nych i  pozatechnicznych. Do metod technicznych należy zaliczyć: 
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację 
i  termorenowację, wykorzystanie istniejących sieci ciepłowniczych, 
budowę lokalnych kotłowni dla budownictwa wielorodzinnego, sub-
stytucję paliwową – zastąpienie węgla gazem, wykorzystanie OZe, 
modernizację instalacji paliw stałych – zastąpienie nieefektywnych 
urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi instalacjami spala-
nia spełniającymi wymagania bAt (ang. best Availably technology), 
stosowanie kwalifikowanych paliw stałych węglowych i stałych bio-
paliw, paliw bezdymnych, niskoemisyjnych.5 Do grupy technicznych 
działań równolegle z  innowacyjnymi, niskoemisyjnymi technikami 
spalania oraz stosowaniem kwalifikowanych paliw stałych należy za-
liczyć także instalowanie systemów kondycjonowania spalin. W tym 
zakresie zastosowanie znajdują układy odpylania gazów odlotowych, 
jak np. elektrofiltry czy filtry tkaninowe oraz odpylacze mechaniczne, 
stosowane instalowane w systemach spalania małej mocy eksploato-
wanych również w ogrzewnictwie indywidualnym.6 

Obok środków technicznych konieczna jest także jednoczesne 
stosowanie narzędzi pozatechnicznych, w tym wprowadzenie szcze-
gólnie w przypadku naszego kraju: obligatoryjnych standardów emisji 
z instalacji spalania paliw stałych o mocy poniżej 1MW, standardów 
jakościowych dla paliw stałych dla sektora komunalno-bytowego oraz 
kontroli i  monitorowania ich jakości, zakaz stosowania pozasorty-
mentowych paliw stałych (produktów ubocznych górnictwa węglo-
wego - mułów, szlamów węglowych),7 ujednoliconego w skali kraju 
systemu kontroli stanu instalacji spalania małej mocy w  sektorze 
komunalno-bytowym z wykorzystaniem aktualnie działającej służby 
kominiarskiej, ogólnokrajowego finansowego programu motywa-
cyjnego redukcji emisji z  indywidualnych gospodarstw domowych, 
systemu dobrowolnych zobowiązań energetyczno-emisyjnych oraz 
ciągłej edukacji szeroko rozumianego społeczeństwa w zakresie wy-
twarzania czyste ciepło do celów użytkowych z paliw stałych. sytuacja 
ekonomiczna, społeczna i  gospodarcza naszego kraju, w  tym brak 
rodzimych znaczących zasobów niskoemisyjnych paliw kopalnych 
– gazu, ropy, skłania do promowanie dobrych praktyk w zaopatrze-

niu w ciepło gospodarstw domowych, z wykorzystaniem lokalnych 
surowców energetycznych. Dotyczy to zwłaszcza paliw stałych węglo-
wych i biomasy, w szczególności drewna (stałych biopaliw), będących 
w  aktualnych uwarunkowaniach Polski podstawą bezpieczeństwa 
energetycznego.

Odpowiedzią na stojące przed Polską wyzwania związane 
z poprawą jakości powietrza, w tym dotyczące ograniczenia emisji 
niskiej z sektora komunalno-bytowego jest przyjęty przez Mś Kra-
jowy Program Ochrony Powietrza.8 Zawiera on wytyczne niezbęd-
nych kompleksowych działań na poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym z uwzględnieniem także niezbędnego wsparcia finanso-
wego dla termorenowacji indywidulanych budynków mieszkalnych 
i  restrukturyzacji rozproszonego ciepłownictwa. celem (KPOP) 
jest poprawa jakości powietrza na terenie całej Polski. Dotyczy to 
w szczególności obszarów o najwyższych stężeniach zanieczyszczeń 
powietrza oraz obszarów, na których występują duże skupiska lud-
ności. Kolejnym i istotnym aktem prawnym dającym już samorzą-
dom wojewódzkim narzędzie do podejmowania działań w obszarze 
ograniczania emisji z sektora komunalno-bytowego jest znowelizo-
wana ustawa Prawo Ochrony środowiska w  zakresie art. 96 (tzw. 
Ustawy antysmogowa). Znowelizowana ustawa Prawo Ochrony 
środowiska w odniesieniu do art. 96 (tzw. Ustawy antysmogowej) 
daje możliwość podejmowania decyzji przez jednostkę samorządu 
terytorialnego - sejmik województwa ograniczający lub wręcz za-
kazujący eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
brzmienie tej nowelizacji jest następujące:9 „Art. 96. Punkt 1. sej-
mik województwa może, w  drodze uchwały, w  celu zapobieżenia 
negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, 
wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instala-
cji, w których następuje spalanie paliw”. Dalsze zapisy Art. 96 szcze-
gółowo określają sposób i zakres przygotowania takiej uchwały. Na 
szczeblu odpowiednich ministerstw rządu rP podjęte zostały dzia-
łania dotyczące opracowania ogólnokrajowych uregulowań praw-
nych, zarówno w  odniesieniu do standardów emisji dla instalacji 
spalania o mocy poniżej 1MW, jak i jakości paliw stałych stosowa-
nych w sektorze komunalno-bytowego.

czyste ciepło z  paliw stałych dla indywidualnych gospodarstw 
domowych; jak już powyżej wspomniano wytwarzanie czystszego 
ciepła z paliw stałych w warunkach eksploatacji w gospodarstwie do-
mowych wymaga użytkowania odpowiedniej instalacji spalania speł-
niającej wymagania techniki spalania typu bAt, [7], ale także czyst-
szych, kwalifikowanych paliw stałych.10 Należy jeszcze raz podkreślić, 

„Szacuje się (w 2000 r.), że życie przeciętnego 
mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu 
o ponad 8 miesięcy roku, a ilość przedwczesnych zgonów  

w UE to prawie 400 tysięcy.” 
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paliWo

nominalna 
moC Cieplna

W KW

GraniCzne WartoŚCi emiSJi

mG/m3 przy 10 % o2*1

Co oGC*2 pył (tSp)

KlaSa etap WproWadzenia etap WproWadzenia

załaduneK ręCzny 3 4 5 3 4 5 3 4 5

biopaliWo

≤ 50 5000

1200 700

150

50 30

150

75 60

> 50 Do 150 2500 100 150

>150 Do 500 1200 100 150

paliWo 
Kopalne

≥ 50 5000 150 125

> 50 Do 150 2500 100 125

>150 Do 500 1200 100 125

załaduneK automatyCzny

biopaliWo

≤ 50 3000

1000 500

100

30 20

150

60 40

> 50 Do 150 2500 80 150

>150 Do 500 1200 80 150

paliWo 
Kopalne

≥ 50 3000 100 125

> 50 Do 150 2500 80 125

>150 Do 500 1200 80 125

tabela 1 WymaGania emiSyJne normy produKtoWeJ dla KotłóW opalanyCh paliWami Stałymi o moCy poniżeJ 0,5 mW  
WG pn en 303-5:2012,

Źródło: Pn en 303-5:2012e; Kotły grzewcze część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 
kw. terminologia, wymagania, badania i oznakowanie; https://pzn.pkn.pl/kt/info/published/9009434983

tabela 2 WymaGania enerGetyCzno-emiSyJne W odnieSieniu KotłóW o moCy ≤ 500KW na paliWa Stałe, WG rozporządzenia KomiSJi (ue) 
2015/1189 z dnia 28 KWietnia 2015 r., [16]

Źródło: roZPorZĄDZenie Komisji (ue) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady 2009/125/we 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, (rozporz. ue 2015.1189 kotły paliwo stałe.pdf)

roDZaj stałego 
Paliwa

roK oBowiĄZywania oD 2020(1)

seZonowa sPrawność 
energetycZna

seZonowa emisja ZaniecZysZcZeń(4)

Pył (Pm) ogc co nox

% mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

automatycZne Zasilanie Paliwem

BioPaliwa 75(2); 77(3) 40 20 500 200

KoPalne 75(2); 77(3) 40 20 500 350

ręcZnie Zasilane Paliwem

BioPaliwa 75(2); 77(3) 60 30 700 200

KoPalne 75(2); 77(3) 60 30 700 350

że to nie paliwa są odpowiedzialne za wysokie emisje zanieczyszczeń, 
zwłaszcza toksycznych substancji, ale technologie ich spalania, a dla 
skutecznego ograniczenia emisji źródła spalania w  gospodarstwach 
domowych należy traktować jak instalacje spalania, w których kocioł, 
komin i paliwo muszą być traktowane integralnie. 

UreGULOWANiA PrAWNe
Aktualnie wprowadzane na rynek kotły c.o. na paliwa stałe są pod-
dawane badaniom w  laboratoriach akredytowanych przez PcA 
(Polskie centrum Akredytacji) na zgodność z normą PN eN 303-
5:2012, tab. 1.11 badania te nie są jednak obligatoryjne. 

W wyniku wieloletnich prac Komisja europejska w 2015 roku 
przyjęła dwa rozporządzenia do Dyrektywy erP dotyczące mini-
malnej wartości sezonowej sprawności urządzeń grzewczych oraz 
dopuszczalnych wielkości sezonowych emisji cO, OGc, NOx, 
które będą obowiązywać we wszystkich krajach Ue dla kotłów c.o. 
i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, odpowiednio od roku 
2020 i 2022, tab. 2 i tab. 3., [16, 17]. 

Pozyskiwanie czystego ciepła w  kotłach c.o. spełniających za-
równo najwyższe wymagania klasy 5 zgodnie z norma PN eN 303-
5:2012, (tab.3), jak i wymagania zgodnie z rozporządzeniem Komi-
sji (Ue) 2015/1189 (które będzie obowiązywać od roku 2020) jest 

*1 odniesiona do spalin suchych, 0°c, 1013 mbar; *2 zawartość węgla organicznie związanego, podawana jako zawartość pierwiastka c (węgla) w suchych spalinach. 
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tabela 3 WymaGania enerGetyCzno-emiSyJne W odnieSieniu KotłóW o moCy ≤ 500KW na paliWa Stałe, WG rozporządzenia KomiSJi (ue) 
2015/1189 z dnia 28 KWietnia 2015 r., [16]

Źródło: roZPorZĄDZenie Komisji (ue) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady 2009/125/we 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, (rozporz. ue 2015.1189 kotły paliwo stałe.pdf)

tabela 4 propozyCJa Standardy JaKoŚCioWe dla KWaliFiKoWanyCh paliW WęGloWyCh dla KotłóW typu bat z automatyCznym zaSila-
niem W paliWo, [20, 21]]

Źródło: K. Kubica i inni; uwagi Pie z dnia 12 lutego 2014 r. do Projektu z dnia 04.12.2014 wersja 2.0 rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw stałych, http://www.pie.pl/aktualności/opinia-pie-do-projektu-rozporzadzenia-mg-w-sprawie-wymagan-jakosciowych-dla-pali.html.; r. 
Kubica, K. Kubica: oszacowanie trendu wskaźników emisji tsP oraz Pm10 i Pm2.5 ze spalania paliw stałych w sektorach mieszkalnictwa i usług w latach 2000-
2013; ekspertyza nr 3 instytutu ochrony środowiska – PiB; warszawa, grudzień 2014. 

urZĄDZenie

roK oBowiĄZywania oD 2020(1)

seZonowa sPraw-
ność energe-

tycZna

seZonowa emisja ZaniecZysZcZeń(4)

Pył (Pm) ogc co nox

% mg/m3 g/Kg (3) mg/m3 mg/m3 mg/m3

ogrZewacZe 
PomiesZcZeń, 

otwarte
30 50 6 120 2000

200(4)

300(5)

ogrZewacZe 
PomiesZcZeń 

ZamKnięte
65 40 5 120 1500

200(4)

300(5)

Piece Peletowe 79 20 2,5 60 300
200

KucHnie 65 40 5 120 1500
200(4)

300(5)

Parametr symBol jeDn. ZaKres Parametrów Paliw wysoKiej jaKości DostęP-
nycH na rynKu

Klasa a/a1

wartość oPałowa Qr
i mj/Kg 24-29 26-271)

Zawartość wilgoci, 
%

wr
t % 6-15 ≤ 10

Zawartość PoPiołu ar % 3-10 ≤ 8 (1)

ZDolność sPieKania ri n.D. < 20 < 10

temPeratura sPie-
Kania PoPiołua)

ts °c > 900 > 1100

temPeratura mięK-
nienia PoPiołua)

ta °c ≥ 1200 > 1250

uZiarnienie n.D. mm 4-252, 4) 4-253)

uDZiał PoDZiarna n.D. % ≤ 5 ≤ 3

(1) Państwa członkowskie ue mogą wdrożyć do prawa narodowego wcześniej, przed rokiem 2022;  (2)oznaczany metodą grzanego filtra; (3) oznaczany metodą tunelu 
rozcieńczającego; (4) dla stałych biopaliw, (5) dla stałych paliw kopalnych, (6) odniesiona do spalin suchych, 0°c, 1013 mbar, o zawartości 13%o2.
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determinowane stosowaniem kwalifikowanych paliw stałych.12 
Na rynku paliw węglowych dostępne są kwalifikowane paliwa 
stałe w  odpowiedniej ilości dla sektora komunalno-bytowego.13 
brak jest w dalszym ciągu odpowiednich uregulowań prawnych 
w  zakresie standaryzacji paliw węglowych, pomimo intensyw-
nych prac obejmujących procedurę konsultacji w  latach 2014 
– 2015 nad Projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki 
(z  dnia 14.07.2015 r. wersja 2.9). standardy dotyczące jakości 
paliw węglowych dla kotłów automatycznie zasilanych paliwem 
winny dotyczyć, wartości opałowej, zawartości popiołu, wilgo-
ci, siarki całkowitej, składu ziarnowego, a także temperatur cha-
rakterystycznych popiołu. Proponowane parametry podlegające 

regulacji przedstawia tablica 4 [18, 20]. Wymagania winny także 
dotyczyć zawartości siarki, która dla tych instalacji nie powin-
na przekraczać 1,0%, a  optymalnie winna być niższa niż 0,8%, 
wskazane i celowe byłoby także ujęcie w standardach wymagań 
dotyczących ograniczenia zawartości chloru (ograniczenie emisji 
dioksyn) oraz rtęci. 

Należy podkreślić, że polskie branże producentów urządzeń 
grzewczych oraz kwalifikowanych paliw stałych (węglowych i stałych 
biopaliw) oferują kotły spełniające wymagania bAt czystego spalania 
(o mocy do 1MW), zarówno ręcznie jak i automatycznie zasilane pa-
liwem spełniające wymagania najwyższej klasy 5 wg normy PN eN 
303-5:2012, tablica 1, [14]. branża produkcji kotłów c.o. na paliwa 

ryS. 2. Stopień reduKCJi KraJoWeJ emiSJi / proC./ WybranyCh zanieCzySzCzeń – tSp, nmvoCS (oGC) po Wymianie WSzyStKiCh urządzeń 
GrzeWCzyCh opalanyCh paliWami – WęGlem i biomaSą drzeWną na Kotły KlaSy 3 lub KlaSy 4, WG pn en 303-5:2012; W odnieSieniu do 
iloŚCi zużytyCh paliW StałyCh W indyWidualnyCh GoSpodarStWaCh domoWyCh W roKu 2012, [10, 21].

ryS. 1. Stopień reduKCJi KraJoWeJ emiSJi / proC./ WybranyCh zanieCzySzCzeń – tSp, nmvoCS, b(a)p oraz pCdd/FS po Wymianie WSzySt-
KiCh urządzeń GrzeWCzyCh opalanyCh paliWami – WęGlem i biomaSą drzeWną na Kotły typu bat, KlaSa 5 (40% KotłóW automatyCz-
nie, 60% KotłóW ręCznie zaSilanyCh paliWem), KlaSy 5 WG pn en 303-5:2012; W odnieSieniu do iloŚCi zużytyCh paliW StałyCh W indyWi-
dualnyCh GoSpodarStWaCh domoWyCh W roKu 2012, [10, 21].
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stałe jest potencjalnie największą w całej europie, z produkcją ponad 
170 tys. sztuk kotłów rocznie, w  tym spełniających już wymagania 
rozporządzenia Ke do dyrektywy erP.14

Przeprowadzone zostało oszacowanie wymiany wszystkich, 
aktualnie stosowanych urządzeń grzewczych w  sektorze mieszkal-
nictwa, opalanych paliwami stałymi. Założono wymianę starych 
urządzeń na instalacje spalania paliw stałych - kotły spełniające wy-
magania najwyższej klasy wg. normy PN eN 303-5:2012, współpracu-
jące z odpowiednio dostosowanymi systemami odprowadzania spalin 
(kominami) i zasilane kwalifikowanymi paliwami stałymi. W wyniki 
przeprowadzonej analizy stwierdzono, że takie działanie pozwoli na 
ponad 90–procentową redukcję emisji pyłu, lotnych związków orga-
nicznych oraz blisko 90-procentowe ograniczenie emisji benzo(a)pi-
renu, rys.1., [10, 21]. Natomiast, stopień redukcji ilości emitowanych 
dioksyn jest niższy i winien być wspomagany stosowanie paliw o jak 
najniższej zawartości chloru w paliwie. Należy również zauważyć, że 
redukcji ulegnie także emisja dwutlenku węgla cO2. Uniknięta emi-
sja cO2 będzie uzależniona od sprawności energetycznej aktualnie 
eksploatowanych urządzeń i nowo instalowanych kotłów. ewentual-
na wymiana wszystkich kotłów, aktualnie eksploatowanych na kotły 
spełniające wymagania klas niższych tj. klasy 3 i 4 przyczyni się do 
ograniczenia emisji pyłu i  lotnych związków organicznych o ponad 
80%, rys. 2. 

 Konieczne jest także wprowadzenie zakazu wykorzystywa-
nia mułów, miałów energetycznych i  flotokoncentratów jako pa-
liwa w  instalacjach spalania małej mocy. Zdecydowanie się to do 
ograniczenia emisji cO, OGc, pyłu, a  także benzo(a)pirenu i  in-
nych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych kance-
rogennych i  toksycznych dla zdrowia człowieka. W  2012 roku na 
rynku, według danych WiOś w  Katowicach, 788  308 ton mułów 
trafiło do indywidualnych gospodarstw oraz małych firm i warsz-
tatów, [11]. Oszacowany wzrost emisji z  tytułu wykorzystania 400 
tys. ton w indywidualnych gospodarstwach domowych na obszarze 
województwa śląskiego spowodował ponad 2-krotny wzrost emisji 
pyłu całkowitego i  ponad 3-krotny wzrost emisji benzo(a)pirenu 
w porównaniu do emisji wyznaczonej ze spalenia sortymentowego 
węgla, z wykorzystaniem wskaźników emisji przyjętych przez iOś 
KObiZe w Warszawie do celów corocznej krajowej inwentaryzacji 
emisji, [11], rys. 3. 

O  wielkości emisji z  procesu spalania paliw stałych w  urzą-
dzeniach grzewczych małej mocy, oprócz organizacji procesu spa-
lania w nim zastosowanej i jakości paliwa decyduje również układ 
odprowadzenia spalin. Dobór komina, jego konstrukcja (wymia-
ry) oraz materiały konstrukcyjne mają bardzo istotny wpływ na 
przebieg procesu spalania, uzyskiwaną sprawność energetyczną 
oraz ilość wprowadzanych zanieczyszczeń do atmosfery, zwłaszcza 
w przypadku urządzeń pracujących w układzie ciągu naturalne-
go.15 Niewłaściwie dobrany lub niewłaściwie eksploatowany system 
odprowadzenia spalin jest przyczyną złego funkcjonowania całej 
instalacji spalania, co skutkuje zanieczyszczeniem układu spa-
linowego sadzą i substancjami smolistymi, a  to z kolei powoduje 
zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz zagrożenie dla zdrowia 
(zatrucie tlenkiem węgla, czadem), powstawaniem pożarów, a na-
wet utratą życia. 

Należy zauważyć, że każda nowa inwestycja to konieczność po-
niesienia określonych kosztów. Oczywistym jest, że zawsze jest „coś 
za coś lub z niczego może być tylko nic”. Nowe instalacje spalania, 
to koszt kotła, instalacji kominowej i  paliwa o  odpowiedniej jako-
ści, dlatego konieczne jest zewnętrzne wsparcie finansowe dla osób 
fizycznych, właścicieli indywidualnych budynków jednorodzinnych, 
w  ramach odpowiednich programów PONe. Ale już eksploatacja 
instalacji z  nowoczesnym kotłem jest opłacalna. Uśredniony koszt 
pozyskania jednostki ciepła użytkowego w kotłach nowoczesnej kon-
strukcji (klasa 5 wg PN eN 303-5 2012) zasilanych ręcznie lub auto-
matycznie kwalifikowanymi paliwami stałymi jest niższy od kosztu 
wytworzenia ciepła w kotłach starej konstrukcji, nawet w przypadku 
stosowania mułów węglowych, odpowiednio od 33 zł/GJ do 44 zł/GJ 
wobec 40,1 – 56,9 zł/GJ, rys. 4.16 Należy pamiętać także o korzyściach 
środowiskowych oraz ułatwieniu w  eksploatacji, obsłudze instalacji 
grzewczej.

Programy PONe – dobre praktyki; często słyszy się stwierdzenia, 
że programy ograniczania niskiej emisji (PONe) nie zdały egzaminu. 
czy to oznacza, że nie należy propagować tego rodzaju programów 
jako dobrych praktyk? Wręcz przeciwnie, aktualnie dostępne na ryn-
ku kotły c.o. zasilane paliwami stałymi, spełniające wymagania bAt 
(z zastosowanym urządzeniem odpylającym - elekrofiltrem) z powo-
dzeniem mogą konkurować z kotłami olejowymi, za wyjątkiem dwu-
tlenku siarki, czy tlenków azotu.

ryS. 3. roCzna emiSJa benzo(a)pirenu ze Spalania WęGla W loKalnyCh źródłaCh małeJ moCy W WoJeWództWie ŚląSKim (tyS. KG): a – 2 
mln ton WęGla SortymentoWeGo; b – 2,4 mln ton paliWa SortymentoWeGo; C – 2,4 mln ton paliWa WęGloWeGo, z uWzGlędnieniem 
WSpółSpalania 0,4 mln ton mułóW; d – ze Spalenia 1,2 mln ton KWaliFiKoWanyCh SortymentóW WęGla W noWoCzeSnyCh KotłaCh 
KomoroWyCh i 1,2 mln ton WęGla W noWoCzeSnyCh KotłaCh automatyCznyCh; e – ze Spalenia 2,4 mln ton WęGla W noWoCzeSnyCh, 
automatyCznyCh KotłaCh; F – z zaStąpienia enerGii zaWarteJ W 2,4 mln ton WęGla oleJem opałoWym.
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Przykładem dobrych praktyk w realizacji programów ogra-
niczania niskiej emisji było realizowane przedsięwzięcie PONe 
w Mieście tychy w latach 2002 – 2007.17 Zmodernizowano w tym 
czasie 2200 kotłowni węglowych, poprzez zainstalowanie kotłów 
z  automatycznym zasilaniem komory spalanie w  paliwo (1249 
kotłów węglowych retortowych, 767 kotłów węglowych podsu-
wowych – miałowych), 160 kotłów gazowych i 24 kotły olejowe 
- w  miejsce starych pieców i  kotłów węglowych. sumaryczna 
roczna emisja zanieczyszczeń z  jednej instalacji spalania węgla 
o mocy 25kW uległa zmniejszeniu o około 90%, z 1340 kg do 155 
kg, rys. 5 Należy także podkreślić, że wymiana starej instalacji 
opalanej paliwami stałymi na nowoczesne, z automatyzacją pro-
cesu spalania to także oszczędność paliwa (o około 30% w sezo-
nie grzewczym) oraz ułatwienie w eksploatacji, obsłudze instala-
cji grzewczej.

Konstrukcja kotłów najnowocześniejszych kotłów typu bAt 
opalanych paliwami stałymi, umożliwia współpracę z instalacjami 
solarnymi, a  jednocześnie uniemożliwia spalanie odpadów komu-
nalnych i paliw niskiej jakości.  

Należy także podkreślić, że Polska jest największym producen-
tem instalacji grzewczych (kotłów c.o., ogrzewaczy pomieszczeń, 
kominków) zasilanych paliwami w europie, w tym tych o najwyż-
szych parametrach jakościowych. Zapewnienie serwisu producenc-
kiego dla takich urządzeń jest już standardem. Uzyskanie trwałości 
założonego efektu ekologicznego w programie PONe warunkowane 
jest nie tylko zastosowaniem kotła typu bAt, ale także stosowaniem 
paliwa węglowego o odpowiedniej jakości, tzw. paliwa kwalifikowa-
nego, zgodnego z dokumentacją techniczną kotła. Wskazanym jest 
także objęcie takiej instalacji kotłowej nadzorem, z wykorzystaniem 
służb kominiarskich. Odpowiednio sformułowane zapisy winne być 
zawarte w regulaminie programu PONe.

Podsumowując, dostępne są paliwa stałe o  wysokiej jakości, 
posiadamy także mocną branżę producentów kotłów na pali-
wa stałe, zdolną do dostarczania na rynek urządzeń grzewczych 
spełniających wymagania najwyższych klas wg normy PN eN 
303-5:2012. W tej sytuacji wprowadzenie KPOP oraz ustawy „an-
tysmogowej” winno być szansą dla zapewnienia trwałej poprawy 
jakości powietrza i  docelowego spełnienia wymagań dyrektywy 
cAFe i tym samym wyeliminowania zagrożenia dla zdrowia spo-

łeczeństwa wynikającego ze stosowania paliw stałych w sektorze 
komunalnym. 

Na ogrzewanie indywidualnych gospodarstw domowych zu-
żywamy rocznie od 11 do 12 mln ton węgla opałowego oraz 7-8 
mln ton drewna, w zależności od długości okresu grzewczego, co 
stanowi równowartość około 14 miliardów m3 gazu ziemnego. Nie 
jest możliwe zastąpienie tanich, rodzimych paliw stałych czystym 
paliwem własnym. Polska nie posiadamy własnych zasobów w ilości 
wystarczającej dla zaspokojenia potrzeb. Nie ma też takiej potrzeby. 
co ważne, gaz ziemny – podobnie jak olej opałowy (produkt prze-
twarzania ropy naftowej) i węgiel – to paliwa kopalne. A paliwem 
odnawialnym jest biomasa drzewna, o dużym potencjale surowco-
wym w naszym kraju. Dlatego też, mając na uwadze bezpieczeństwo 
energetyczne, ochronę środowiska i  zdrowia, rozwój gospodarki 
oraz rynek pracy, konieczne jest odpowiednie wykorzystanie art. 96 
ustawy POś przez jednostki samorządowe. Konieczne i niezmiernie 
pilne jest wprowadzenie ogólnokrajowych uregulowań prawnych 
w odniesieniu do instalacji spalania małej mocy w sektorze komu-
nalno-bytowym, obligatoryjnych dla całego kraju jako narzędzia 
realizacji artykułu 96 ustawy POś, których niezbędność została za-
pisana Krajowym Programie Poprawy Jakości Powietrza, [12]. 

Powietrze nie zna granic, dlatego też mieszkańcy miejscowo-
ści, których dotyka problem niskiej emisji coraz częściej postrzegają 
stan powietrza jako ważny element jakości życia i oczekują podej-
mowania działań przez lokalne władze samorządowe. Należy pod-
kreślić, że tylko działania na poziomie co najmniej regionalnym, 
zabezpieczone odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, dadzą 
oczekiwany rezultat trwałej poprawy jakości powietrza.

Konieczne jest także opracowanie krajowej strategii wsparcia fi-
nansowego dla eliminacji głównego źródła zanieczyszczenia powie-
trza i przekraczania norm jego jakości w Polsce, tj. indywidualnych, 
niskosprawnych i wysokoemisyjnych palenisk na paliwa stałe w sekto-
rze gospodarstw domowych. strategia winna uwzględniać możliwości 
wykorzystania różnych instrumentów finansowych, w tym w formie 
bezzwrotnych dotacji oraz kredytów i wkładu własnego przedsięwzię-
cia u  indywidualnego użytkownika instalacji spalania. stworzenie 
instrumentu finansowego dedykowanego setkom tysięcy indywidu-
alnych użytkowników palenisk na paliwa stałe stanowi poważne wy-
zwanie i powinno być ujednolicone dla obszaru całego kraju. 
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tabela 3. WSKaźniKi emiSJi zanieCzySzCzeń dla KotłóW C,o, opalanyCh Gazem, oleJem, peletami drzeWnymi (Kotły peletoWe) i Wę-
Glem (Kotły retortoWe),

 (źródło: K. Kubica, oprac. własne. 
(*) wartości wyrażone w kg/gj; a) zawartość siarki – 0,3%; b) zawartość siarki – 0,6%; tsP – pył całkowity (w tym sadza), ogc – węgiel organicznie związany, lotne 
związki organiczne 

ryS. 5. Suma emiSJi zanieCzySzCzeń z poJedynCzeGo Kotła przed i po proGramie pone, [24] 

wysZcZególnienie

Paliwa

gaZ olej Pelety DrZewnew
węgiel (KwaliFiKowany 
asortyment grosZeK)

sPrawność, ηn % 95 92 92 89

ZaniecZysZcZenie, g/gj

co2 55(*) 76(*) 90(*) 92(*)

nox jaKo no2 70 70 150 200/250

tsP 0,5 5 20 30

so2 0,5 140 a) 30 450B)

co 30 40 60 100

ogc 10 15 15 15
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Przed Pone

st
an

dr inż. KryStyna KubiCa 
instytut techniki cieplnej,  
Politechnika śląska

dr robert KubiCa 
ekspert Politechniki  
śląskiej

(*) wartości wyrażone  w kg/gj;  a) zawartość siarki – 0,3%; b) zawartość siarki – 0,6%; tsP – pył całkowity (w tym sadza), ogc – węgiel organicznie związany, lotne związki 
organiczne 
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WPłyW trANsPOrtU NA stAN  
JAKOści POWietrZA  

W MiAstAcH POLsKicH

prof. WOJciecH sUcHOrZeWsKi
Politechnika warszawska

transport jest jednym z  głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza. 
Dotyczy to zarówno emisji gazów cieplarnianych jak i zanieczyszczenia 
powietrza w warstwach przyziemnych. W opracowaniu uwaga skon-
centrowana jest na wpływie transportu na jakość powietrza w miastach. 
Zaprezentowano skrótowo wyniki badań i analiz sytuacji w miastach 
polskich z porównaniem do sytuacji i trendów z innych miast europej-
skich. Ocena sytuacji była podstawą sformułowania wyzwań.

WPłyW trANsPOrtU NA stAN JAKOści POWietrZA 
W MiAstAcH POLsKicH
W artykule uwaga skoncentrowana została na wpływie emisji zanie-
czyszczeń przez transport na jakość powietrza w dolnych warstwach 
atmosfery (tzw. warstwy przyziemne). Zanieczyszczenie powietrza 
w warstwach przyziemnych należy do najgroźniejszych przyczyn cho-
rób i przedwczesnych zgonów. Dotyczy to przede wszystkim obszarów 
miejskich i krajów o wyższym poziomie rozwoju. Z badań krajowych 
wynika, że niektóre miasta polskie znajdują się na czołowych miejscach 
miast europejskich o  najwyższych stężeniach substancji szkodliwych 
dla zdrowia. Jedna z  najważniejszych przyczyn, to zanieczyszczenia 
emitowane przez transport drogowy. M.in., zawierają one substancje 
określanych jako kancerogenne, powodujące - przy długotrwałym na-
rażeniu - rozwój komórek rakowych. innym skutkiem są choroby ukła-
du oddechowego, w tym astma. Najgroźniejsze substancje, to benzen, 
tlenki azotu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i pyły. 

Lista zanieczyszczeń, zdefiniowana przepisami krajowymi1 obej-
muje: 
 - zanieczyszczenia gazowe: dwutlenek siarki sO2, dwutlenek azo-

tu NO2, tlenki azotu NOx (dwutlenek azotu i tlenek azotu łącznie, 
w przeliczeniu na dwutlenek azotu), benzen c6H6, tlenek węgla cO 
i ozon O3,
 - pył zawieszony PM2.5, pył zawieszony PM10 oraz ołów Pb, arsen 

As, kadm cd, nikiel Ni i benzo(a)piren b(a)P zawarte w PM10. 

W  cytowanym rozporządzeniu Ministra środowiska określono 
„poziomy dopuszczalne, docelowe i  cele długoterminowe w  odnie-
sieniu do zanieczyszczeń powietrza w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu...Normy te zostały ustanowione ze względu na 
ochronę zdrowia ludzkiego.”

Z badań i analiz wynika, że na liście składników zanieczyszczeń 
powietrza w  przyziemnej warstwie atmosfery, najbardziej istotnych 
z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia ludzkiego, czołowe miej-
sca zajmują: 

 - pyły zawieszone, w tym zwłaszcza pył PM2.5 (cząstki o średnicy 
aerodynamicznej poniżej 2.5 µm); poza kształtem, wpływ na zdro-
wie zależy od składu chemicznego, zależnego od źródła; najbardziej 
niebezpieczny jest pył pochodzący ze spalania paliw kopalnych lub 
biomasy; w szczególności, w skład tego pyłu wchodzą często sub-
stancje rakotwórcze;
 - zanieczyszczenia gazowe, takie jak tlenek węgla (cO), dwutlenek 

siarki (sO2), dwutlenek azotu (NO2) i ozon troposferyczny (O3).

Dodatkowo, w  przypadku równoczesnej ekspozycji na zanie-
czyszczenia gazowe i  pyłowe, następuje wzmocnienie negatywnego 
wpływu tych ostatnich (pyły wtórne i/lub modyfikacja składu che-
micznego pyłów pierwotnych). 

badania i  analizy zanieczyszczenia powietrza w  przyziemnej 
warstwie atmosfery są prowadzone przez jednostki badawcze, orga-
nizacje i  podmioty lokalne, regionalne, krajowe i  międzynarodowe 
(ONZ, WHO, Ue i  in.). Porównanie wyników badań i  analiz oraz 
przepisów jest utrudnione zróżnicowaniem używanych terminów 
i definicji. Przykładem są wariantowe definicje terminu „niska emi-
sja” (ang. low emission): 
 - „niska emisja” - emisja do atmosfery produktów spalania paliw 

stałych, ciekłych i gazowych ze źródeł emisji – emiterów - znajdu-
jących się na wysokości nie większej niż 40 m (przyziemna warstwa 
atmosfery); definicja ta nie obejmuje zanieczyszczeń z innych źró-
deł, np. pyłów powstających na styku opon z nawierzchnią, ścierania 
klocków i tarcz hamulcowych;
 - „niska emisja” - poza emisją ze „spalania paliw stałych, ciekłych 

i gazowych” obejmuje także inne zanieczyszczenia, np. pyły emito-
wane przez transport,
 - „niska emisja powierzchniowa” – poziom zanieczyszczeń powie-

trza w  przyziemnej warstwie atmosfery mierzony na stacjach po-
miarowych; definicja ta obejmuje również zanieczyszczenia emito-
wane poza warstwą przyziemną, oraz poza analizowanym obszarem. 

Jednym z kluczowych dylematów jest, jak zidentyfikować rodzaj 
i  lokalizacje emitora, jeżeli poziomy zanieczyszczenia są badane/re-
jestrowane w wybranych punktach. Dane ze stacji pomiarowych nie 
dostarczają bowiem danych o źródle danego zanieczyszczenia (emisje 
napływowe i odpływowe!!). 

POLsKA W UNii eUrOPeJsKieJ
Udział transportu w  sumarycznej emisji najbardziej szkodliwych 
składników zanieczyszczenia przyziemnych warstw atmosfery w Pol-
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sce jest zbliżony do wartości średnich dla Unii europejskiej. transport 
jest głównym źródłem emisji tlenków azotu NOx (Ue - 39,2%, PL - 
33,2%) oraz istotnym źródłem emisji tlenku węgla cO (Ue – 24,6%, 
PL – 23,2%) i pyłów: PM10 (Ue – 12,9%, PL – 9,6%), PM2,5 (Ue – 
14,6%, PL – 16,6%)2. Znacznie większe są natomiast różnice między 
poziomem zanieczyszczenia przyziemnych warstw powietrza w mia-
stach polskich i miastach większości krajów Unii europejskiej, w tym 
zwłaszcza europy zachodniej. 

Jedną z głównych przyczyn wysokich wskaźników notowanych 
w miastach polskich są zanieczyszczenia emitowane przez domowe 
urządzenia grzewcze zasilane paliwami stałymi. stanowią one istot-
ną część „niskiej emisji powierzchniowej”. „Nie znaczy to jednak, że 
polskie miasta nie borykają się z problemem zanieczyszczeń genero-
wanych przez samochody, ponieważ także w naszym kraju motoryza-
cja ma bardzo istotny wpływ na jakość powietrza. Wiąże się to m. in. 
z bardzo znaczną liczbą samochodów osobowych przypadających na 
1000 mieszkańców, wiekiem i stanem technicznym pojazdów, proce-
derem usuwania filtrów cząstek stałych (DPF, FAP) z nowych pojaz-
dów z silnikiem Diesla, a także faworyzującymi transport za pomocą 
samochodu osobowego rozwiązaniami urbanistycznymi i infrastruk-
turalnymi”3. 

W roku 2013 limity zanieczyszczeń pyłami PM2,5 i PM10 były 
znacząco przekroczone w bułgarii, czechach, Polsce, słowacji i Wło-
chach oraz krajach półwyspu bałkańskiego. ilustruje to poniższa map-
ka dot. PM104 ilustrująca stan w  2013 roku. Na uwagę zasługuje fakt, 
że znacząca część emisji pyłów z transportu nie pochodzi ze spalania 
paliw (z rury wydechowej). są to pyły powstające na styku opon z na-
wierzchnią, ścierania klocków i tarcz hamulcowych. 

 Wysokie zanieczyszczenie powietrza ma znaczący wpływ na 
zdrowie ludzi. temat ten opisano szczegółowo w raporcie [4]. szacuje 
się, że rocznie z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem 
przedwcześnie umiera w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób. Z  danych 
raportu europejskiej Agencji środowiska eeA5 wynika, że szczegól-

nie szkodliwe są mikropyły (PM2,5), które w 2013 r. w Polsce mogły 
być przyczyną 44,6 tys. przedwczesnych zgonów. Wskaźnik ten należy 
jednak interpretować biorąc pod uwagę jego definicję. Przedwczesna 
śmierć jest definiowana jako skrócenie – dla danej grupy wiekowej 
i płci – długości życia w stosunku do wartości średniej dla tej grupy. 

bardziej miarodajny (od liczby przedwczesnych zgonów) jest 
wskaźnik utraconych lat życia (yLL – years of life lost). Większa waga 
przywiązywana jest do przypadku śmierci osoby młodej, niż starszej. 
Powoduje to, że ocena wpływu przy zastosowaniu wskaźnika yLL jest 
bardziej miarodajna, niż dokonywana na podstawie bezwzględnej 
liczby przedwczesnych zgonów. 

Porównanie wartości wskaźników yLL dla krajów europej-
skich i roku 2013 dowodzi, że:
 - skutki zanieczyszczenia pyłami PM2,5 są kilkunastokrotnie więk-

sze niż przez O3 i NO2;
 - Polska znajduje się na liście krajów o  najwyższych wartościach 

yLL dla PM2,5 ( bułgaria, rumunia, Polska, słowacja, Węgry, Wło-
chy i kraje bałkańskie).

POLityKA trANsPOrtOWA PAństWA 
W  dokumentach dot. polityki transportowej państwa, m in. 

uchwalonej przez rM w 2005 roku, zanieczyszczenia powietrza jest 
wymieniane, jako jeden z   problemów. Uwaga skoncentrowana jest 
jednak na emisji gazów cieplarnianych. Nie określono wskaźników 
dla emisji innych zanieczyszczeń. 

W  strategii rozwoju transportu do 2020 roku6 wymieniono, 
jako jeden z celów, redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza. Okre-
ślono wartości docelowych wskaźników dla emisji gazów cieplar-
nianych i  wspomniano o  konieczności poprawy czystości dolnych 
warstw atmosfery. Wyniki pogłębionej analizy zanieczyszczeń powie-
trza przedstawiono w  załączniku do Dokumentu implementacyjnego 
do srt – t.1 [12]. Dotyczyła ona jednak głównie zanieczyszczeń gene-
rowanych na drogach krajowych. 
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MiAstA/AGLOMerAcJe 
Z danych światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health 
Organization) wynika, iż wśród 50 miast europejskich o najwyższym 
średniorocznym stężeniu PM2,5 większość stanowią miasta polskie. 
W r. 2012 na pierwszym miejscu był Kraków. 

Podobna jest sytuacja w  przypadku benzo(a)pirenu b(a)P. 
W  roku 2013 w  kilkudziesięciu miastach polskich zarejestrowano 
najwyższe w europie stężenia b(a)P. średnia poziomu stężenia b(a)P 
zarejestrowanego na stacjach pomiarowych była 4.6 razy większa niż 
wartość dopuszczalna.

Oszacowano, że w  r. 2014 w  obszarach Warszawy, na których 
przekroczone były wartości dopuszczalnego stężenia pyłu PM2,5 za-
mieszkiwało 4% mieszkańców (w odniesieniu do wartości średnio-
rocznej) oraz 84% mieszkańców (w odniesieniu do wartości średnio 
dobowej). 86 % mieszkańców zamieszkuje w  obszarach na których 
przekroczone są średnioroczne wskaźniki b(a)P7. 

Na zanieczyszczenie powietrza w  obszarach miejskich i  pod-
miejskich istotny wpływ, poza poziomem emisji ze źródeł lokalnych 
( w  tym transportu), mają przemieszczenia transgraniczne (przy-
pływ/odpływ), konfiguracja terenu i  zagospodarowanie przestrzenne 
(udział zwartej/wysokiej zabudowy, kliny napowietrzające itp.). emi-
towane przez pojazdy zanieczyszczenia powietrza rozprzestrzeniają 
się w zależności od uwarunkowań lokalnych (w tym ukształtowania 
rodzaju i pokrycia terenu), warunków meteorologicznych i charakte-
rystyki zanieczyszczenia.

Najgorsze warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wystę-
pują na terenach zwartej zabudowy, (zwłaszcza w  centrum miasta) 
i w korytarzach arterii miejskich. efektem kumulacji zanieczysz-
czeń są ich wysokie stężenia. Poza natężeniem i  strukturą ruchu 
znaczący wpływ ma również płynność ruchu. W okresie szczyto-
wego ruchu, kiedy często notowane jest zatłoczenie, emisja szko-
dliwych substancji przy ruszaniu i hamowaniu (częste hamowanie, 

ruszanie i przyspieszanie) jest znacząco większa niż podczas płyn-
nej jazdy. 

Poziom zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami w aglome-
racjach polskich jest zróżnicowany. Na wykresie przedstawiono dane 
dotyczące stężenia pyłu PM10 w 12 aglomeracjach. 

Notowane są również wahania dla okresów rocznych. ilustruje to 
poniższy wykres (12 aglomeracji) oraz tabelka (4 aglomeracje).

Problemy zanieczyszczenia powietrza są istotnym elemen-
tem analiz i planów rozwojowych miast polskich. W Warszawie, 
w  ramach prac nad programem ochrony powietrza [7 ], zbudo-
wano model rozkładu stężeń substancji zanieczyszczających. Jego 
zastosowanie umożliwiło oszacowanie struktury źródeł emisji 
zanieczyszczeń w roku 2011. „stężenia pyłu zawieszonego PM10 
z  transportu pochodzącego z  transportu dochodziły do 62,4 μg/
m3. Maksymalne stężenie PM10 ze wszystkich źródeł (emisja cał-
kowita) osiągało wartość 84,7 μg/m3. Z  kolei średnioroczne stę-
żenia dwutlenku azotu z  transportu dochodziły do 41,3 μg/m3, 
podczas gdy maksymalne stężenie z  emisji całkowitej wyniosło 
47,5 μg/m3”. Wskaźniki te świadczą, że w  przypadku Warszawy 
transport jest dominującym źródłem ważnych elementów zanie-
czyszczeń. Znajduje to odbicie w programach takich, jak cytowany 
projekt dot. lat 2017-2020. 

W Krakowie, który znajduje się na jednym z czołowych miejsc 
na liście miast europejskich o najwyższym stopniu zanieczyszczenia 
powietrza, dominującym przyczyną są zanieczyszczenia produko-
wane przez domowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe. Udział 
transportu jest znaczący. Przykładowo, w roku 2012 był on emito-
rem 17% zanieczyszczeń pyłowych i ponad 50% tlenków azotu [8]8.

W trójmieście obserwowane są znacznie większe niż w  innych 
aglomeracjach wahania między poziomem zanieczyszczeń w  ko-
lejnych latach. Dotyczy to, m.in. zanieczyszczeń pyłowych, których 
znaczącym źródłem jest transport. Ponieważ nie zanotowano w tym 

tabela 1 maKSymalne Stężenia ŚrednioroCzne pyłu pm10 W aGlomeraCJaCh W 2013 roKu

Źródło: Badyda a.j. Zanieczyszczenia powietrza – przyczyny problemu , jego skutki i możliwości przeciwdziałania. 2015.

stężenie roczne cząstek 
stałych (Pm10)

roziom roczny  
(rekomendacja wHo)

Poziom dopuszczalny roczny
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tabela 2 ŚrednioroCzne Stężenie pyłóW pm10 W WarSzaWie W lataCh 2004-2014

Źródło: Badyda a.j. Zanieczyszczenia powietrza – przyczyny problemu , jego skutki i możliwości przeciwdziałania. 2015.

tabela 1 Stężenie pyłu zaWieSzoneGo pm10 W aGlomeraCJaCh W 2013 r. i 2014.

Źródło: Dane zebrane przez europejską agencję środowiska

aglomeracja
Pm2,5 Pm10

2013 2014 2013 2014

Białostocka 20 22 27 30

Krakowska 43 45 60 64

trójmiejska 14 18 24 32

warszawska 31 30 40 42

czasie znaczącego wzrostu natężeń ruchu, poszukiwać należy innych 
przyczyn szybkiego wzrostu notowanego poziomu stężenia PM2,5 
i PM10. Jedna z hipotez jest, że istotną przyczyną są wahania warun-
ków atmosferycznych. 

Miasta podejmują działania mające na celu, m.in., poprawę ja-
kości powietrza. Wymieniane są one w  dokumentach dotyczących 
polityki transportowej, przestrzennej , planów rozwoju transportu, 
planów inwestycyjnych i finansowych. Kraków był pierwszym mia-
stem, którego władze w 1993 r. uchwaliły politykę transportową za-
wierającą zasady zrównoważonego rozwoju transportu. W  r. 1995 
podobna polityka sformułowana została przez władze Warszawy, 
w 1997 r. w Gdyni, w 1999r. w Poznaniu. Dokumenty planistyczne są 
aktualizowane. W Krakowie miało to miejsce w r. 2007. W Warszawie 
w roku 2009 uchwalono strategię zrównoważonego rozwoju systemu 
transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne [13]. Aktu-
alnie konsultowany jest projekt Warszawskiej Polityki Mobilności . W  
2013 r. uchwalona została r. Wrocławska Polityka Mobilności.9 

Wspólna cechy wspomnianych dokumentów planistycznych, to:
 - cele zrównoważonego rozwoju transportu: społeczne – dostęp-

ność, wypadkowość, uciążliwość; ekonomiczne – minimalizacja 

kosztów, poprawa efektywności produkcji: 
 - cele ekologiczne – redukcja zanieczyszczeń, w tym gazów i innych 

zanieczyszczeń. 
Kluczowe miary/wskaźniki, to: 

 - ograniczanie wzrostu transportochłonności życia i  gospodarki 
(paskm, tkm itp.); 
 - podział zadań przewozowych (wysoki udział transportu publicz-

nego i roweru);
 - redukcja konsumpcji energii i emisji zanieczyszczeń. 

Miasta polskie aktywnie uczestniczą w projektach unijnych do-
tyczących zrównoważonej mobilności. W  ostatnich latach Gdynia, 
Gdańsk, Kraków, szczecin i  Warszawa uczestniczyły/uczestniczą 
w projektach unijnych: bUstriP (2005 - 2007), cH4LLeNGe (2013-
2016), ciViNet, ciVitAs (2002-2016), ciVitAs forum, DyN@
MO (2012 – 2016), tiDe (2012-2015).

O  znaczeniu przywiązywanym do jakości powietrza świadczą 
programy miast i  województw dotyczących ochrony środowiska. 
Przykładem jest projekt „Programu ochrony środowiska dla m.st. 
Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. [7]10. Pierw-
szym celem operacyjnymi dot. jakości powietrza i ochrony klimatu 

stężenie roczne cząstek stałych (Pm10)

Poziom dopuszczalny roczny

roziom roczny (rekomendacja wHo)

wartość normowanego stężenia śreDniego rocZnego w μg/m3 (poziom dopuszczalny: 25 μg/m3 dla Pm2,5 i 40 dla Pm10 ) 

Poziom dopuszczalny  
roczny

roziom roczny (rekomendacja 
wHo)
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proF. WoJCieCh SuChorzeWSKi 
Politechnika warszawska

jest „zapewnienie dobrej jakości powietrza atmosferycznego w mie-
ście i ograniczenie stężenia zawartych w nim zanieczyszczeń do po-
ziomu dopuszczalnego określonego standardami jakości powietrza”. 
Jako pierwsze działanie wymieniono „dalsze ograniczanie emisji 
z  transportu”. M.in., określono docelowe wartości wskaźniki stęże-
nia substancji w powietrzu dla PM2,5, PM10, NO2 i b(a)P, liczby dni 
z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu PM10 , liczby autobusów 
z alternatywnym napędem, długości sieci tramwajowej i tras rowero-
wych. 

OceNA stOPNiA reALiZAcJi POLityKi trANsPOrtOWeJ
Ocena stopnia wdrożenia planowanych rozwiązań i ich efektów jest 
zróżnicowana. często podkreślany jest spadek udziału transportu 
publicznego w przewozach [np.11]. Jednak porównania wskaźników 
tego udziału z wybranymi miastami europejskimi [tab. 2] prowadzi 
do wniosku, że mimo bardzo wysokich wskaźników motoryzacji, 
udział transportu publicznego w  miastach polskich jest wyższy. Na 
podkreślenie zasługuje, że - ze względu na zróżnicowane definicje po-
dróży pieszej – bardziej miarodajne są wskaźniki udziału transportu 
publicznego w podróżach nie pieszych. 

Możliwości obiektywnej oceny zależności wpływu stopnia re-
alizacji polityki transportowej na zanieczyszczenie powietrza w mia-
stach są ograniczone, m.in. zakresem danych o  stężeniach zanie-
czyszczeń (liczba punktów/stacji pomiarowych) oraz ograniczonymi 
możliwościami zidentyfikowania źródeł zanieczyszczeń. Nie oznacza 
to jednak, że nie należy promować rozwiązań technicznych, praw-
nych i  edukacyjnych, które prowadziłyby do redukcji emisji zanie-
czyszczeń przez transport. sformułowanie rekomendacji dotyczących 
działań powinno być celem dalszych prac nad tematem. 

WNiOsKi 
1. Zanieczyszczenie powietrza jest istotnym problemem w miastach 
i ich otoczeniu. Miasta polskie znajdują się na czołowych miejscach 
miast europejskich o najwyższych stężeniach substancji szkodliwych 
dla zdrowia. Najważniejszą konsekwencją są przedwczesne zgony. 
2. Jednym z  głównych powodów jest wzrost motoryzacji i  udziału 
transportu drogowego w transporcie osób i ładunków. emisję zanie-

czyszczeń znacząco zwiększa wiek i stanem techniczny pojazdów. 
3. rośnie zrozumienie problemu. Polityka transportowa formuło-
wana przez miasta polskie zakłada równoważenie mobilności przez 
wpływanie na transportochłonność (paskm, tkm), wspieranie ener-
gooszczędnych i niskoemisyjnych środków transportu oraz podział 
zadań między środki transportu. 
4. Z analizy efektów wdrażania polityki zrównoważonej mobilności 
wynika, że pozytywnie ocenić należy utrzymanie, lub tylko niewiel-
ki spadek udziału transportu publicznego. Wskaźniki tego udziału są 
znacznie wyższe niż w miastach krajów europy zachodniej. Niestety 
wskaźniki dotyczące zmian jakości powietrza dają podstawy do twier-
dzenia, że konieczne są bardziej aktywne działania mające na celu re-
dukcję poziomu zanieczyszczenia powietrza. 

miasto roK

licZBa 
miesZKań-
ców
(tys.)

uDZiał tP %

wsZystKie 
PoDróże

PoDróże 
niePiesZe

Berlin 2013 3500 27 39

Bolonia 2007 373 26 33

BruKsela 2010 171 28 37

BuDaPesZt 2014 1744 45 55

gDynia 2013 247 37 40

HelsinKi 2013 613 34 50

KoPenHaga 2013 591 34 50

KraKów 2013 761 36 50

malmo 2013 313 21 25

Porto 2011 238 26 33

wieDeń 2015 1797 39 53

warsZawa 2015 1735 47 57

tabela 2 udział tranSportu publiCzneGo W przeWozaCh 

Źródło: gdynia, Kraków, warszawa – kompleksowe badania ruchu, inne miasta - the ePomm modal split tool 
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NisKA eMisJA – PALący PrObLeM  
POLsKicH DOMóW

ANDrZeJ GUłA
instytut ekonomii środowiska

łUKAsZ PytLińsKi
cem instytut Badań rynku 
i opinii Publicznej

NisKA eMisJA – PALący PrObLeM POLsKicH DOMóW
Niska emisja – emisja pochodząca z  ogrzewania domów wę-
glem i  drewnem jest głównym źródłem zanieczyszczenia powie-
trza pyłami zawieszonymi, wielopierścienowymi węglowodorami 
aromatycznymi, dioksynami. to ona powoduje, że Polska jest czer-
woną plamą na europejskiej mapie zanieczyszczeń powietrza. Obok 
narastającego problemu zanieczyszczeń samochodowych w  mia-
stach rozwiązanie problemu emisji z domowych kominów jest naj-
poważniejszym wyzwaniem polityki ekologicznej państwa. O  ile 
uciążliwość zanieczyszczeń samochodowych doskwiera większym 
ośrodkom miejskim o tyle problem niskiej emisji nie omija nawet 
najmniejszych miejscowości – tam szczególnie zimą jakość powie-
trza bywa gorsza niż w dużych miastach. Od wielu lat politycy nie 
zauważali tego palącego problemu. Jak do tej pory państwo polskie 
nie stworzyło polityki, która dawałaby realną szansę na poprawę 
jakości powietrza. czas to zmienić.

tyPOWy POLsKi DOM1 
typowy polski dom jednorodzinny to budynek w którym głównym 
źródłem ciepła jest przestarzały technologicznie kocioł na węgiel, 
kocioł w  którym spala się także drewno a  niejednokrotnie odpa-
dy. Przeciętny polski dom jest słabo docieplony, bardzo często bez 
żadnej izolacji cieplnej ścian zewnętrznych. Każdego roku taki dom 
emituje do atmosfery ponad sześćdziesiąt kilogramów rakotwór-
czych pyłów. takich domów jest w Polsce ponad dwa i pół milio-
na czyli blisko połowa wszystkich budynków jednorodzinnych2. 
czarny, szary, bury dym z domowych kominów to widok polskie-
go zimowego krajobrazu, który wprawia w osłupienie przybyszów 

z państw europy Zachodniej. Kominy angielskich domów przestały 
dymić w  latach siedemdziesiątych, irlandzkich w  latach dziewięć-
dziesiątych. tam wprowadzono regulacje, których my w Polsce od 
wielu lat doczekać się nie możemy.

Polski dom marnuje energię; duża jej część zamiast służyć 
mieszkańcom ucieka przez niedocieplone ściany. Ponad 70% bu-
dynków jednorodzinnych w Polsce (3,6 mln) to budynki całkowicie 
nieocieplone bądź też ocieplone zdecydowanie zbyt cienkimi war-
stwami izolacji2.

czy ogrzewanie polskich domów musi zanieczyszczać powie-
trze? czy Polska musi być czerwoną plamą na mapie europy? Nie 
musi, jeśli politycy zrozumieją dwie proste rzeczy – najatrakcyjniej-
szym paliwem do ogrzania domu jest to którego nie zużyjemy oraz 
to, że istnieją technologie bezemisyjne oraz takie w których emisje 
są niewielkie. Przeciętny dom jednorodzinny zużywa cztery tony 
węgla rocznie, mógłby zużywać czterokrotnie mniej dając lepszy 
komfort cieplny mieszkańcom, gdyby państwo prowadziło aktywną 
politykę na rzecz poprawy efektywności energetycznej domów. taką 
politykę prowadzi się w  innych krajach europejskich (np. w  cze-
chach, na słowacji, w Niemczech). Poza nielicznymi wyjątkami, pol-
scy politycy jeszcze nie dostrzegli potrzeby wspierania efektywności 
energetycznej domów jednorodzinnych (być może uznają za niepo-
prawną politycznie myśl o zmniejszeniu zużycia węgla w polskich 
domach). 

WieLKOść seGMeNtU bUDOWNictWA JeDNOrODZiN-
NeGO
Zabudowa jednorodzinna jest w Polsce bardzo rozpowszechnionym 

udział i liCzba budynKóW JednorodzinnyCh na terenaCh mieJSKiCh i WieJSKiCh

obliczenia szacunkowe bazujące na danych z narodowego spisu Powszechnego ludności i mieszkań z 2011 r. i innych danych statystycznych gus

Liczba budynków jednorodzinnych 
w Polsce na koniec 2015 r.

Miasto Wieś

5 287 tys.

100% 35% 65%

1 835 tys. 3 452 tys.
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Na podstawie badań prowadzonych przez Instytut 
Ekonomii Środowiska, CEM Instytut Badań Rynku 
i Opinii Publicznej oraz Krajową Agencję Po-
szanowania Energii, Stowarzyszenie Certyfikatorów 
i Audytorów Energetycznych określono typowy dom 
jednorodzinny w Polsce. 

To budynek o powierzchni użytkowej około 127 
metrów kwadratowych. Główne źródło ogrze-
wania stanowi w nim zasypowy kocioł węglowy, 
w wieku około 10-11 lat, w którym oprócz węgla 
wykorzystuje się również drewno. Przeciętny 
dom jednorodzinny to budynek o niskim lub 
bardzo niskim standardzie izolacyjności cieplnej, 
czyli nieocieplony, lub ocieplony warstwą izolacji 
nieprzekraczającą 8 cm. Budynki jednorodzinne 
spełniające wskazane powyżej cechy stanowią 
niemal 50% populacji wszystkich budynków 
jednorodzinnych w Polsce, a więc ich liczba sięga 
około 2 600 tys.

typoWy dom Jednorodzinny

typem budownictwa mieszkaniowego a budownictwo jednorodzin-
ne stało się w ostatnich latach intensywnie rozwijającym się sekto-
rem gospodarki. Domy jednorodzinne dominują w zabudowie nie 
tylko na terenach wiejskich, gdzie stanowią 97% wszystkich obiek-
tów mieszkalnych, ale również w  miastach gdzie ich udział sięga 
80%. Domy jednorodzinne zamieszkuje prawie połowa Polaków, 
przy czym w tego typu budynkach mieszka około 90% mieszkańców 
terenów wiejskich i prawie co trzeci mieszkaniec miast.

Zgodnie z  danymi pochodzącymi z  Narodowego spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. w Polsce zlokalizowanych 
było w  momencie zakończenia spisu około 5 567 tys. budynków 
mieszkalnych, z  czego 5 007 tys. stanowiły domy jednorodzinne. 
sektor ten rozwija się w dynamicznym tempie. co roku w Polsce od-
daje się do użytkowania w granicach 70 tys. nowych budynków jed-
norodzinnych stąd wielkości segmentu jednorodzinnego na koniec 
2015 r. szacowana była już na 5 287 tys., a do końca 2020 r. osiągnąć 
może wartość znacznie przekraczającą 5 500 tys. budynków. Ponad 
65% budynków jednorodzinnych zlokalizowanych jest na wsiach. 
Najwięcej domów jednorodzinnych znajduje w  województwach 
Polski południowej i wschodniej, mazowieckim, małopolskim, lu-
belskim i podkarpackim. 

strUKtUrA źróDeł ciePłA W bUDOWNictWie JeDNO-
rODZiNNyM 
Dominujący udział w strukturze źródeł ogrzewania w domach jed-
norodzinnych w Polsce posiadają kotły i piece bazujące spalaniu pa-
liw stałych. ich liczbę można oszacować na 4 316 tys. Główne źródło 
ogrzewania w przypadku niemal 70% budynków jednorodzinnych 
stanowi kocioł lub piec węglowy. Węglem ogrzewanych jest więc 
3 613 tys. domów jednorodzinnych. W  kolejnych 10% budynków 
główne źródło ogrzewania stanowi kominek, koza lub kocioł na 
drewno. W  przypadku 3% budynków główne źródło ogrzewania 
stanowią kotły lub kominki na pelety lub inny rodzaj biomasy. Na-
leży jednak pokreślić, że biomasa i  drewno są często wykorzysty-
wane również przez właścicieli budynków użytkujących kotły wę-

glowe, stad powyżej przytoczony odsetek odnoszący się do biomasy 
w rzeczywistości może być nieco zaniżony. 13,5% domów jednoro-
dzinnych ogrzewanych jest za pomocą kotłów gazowych. Niewielki 
udział stanowią budynki wykorzystujące kotły olejowe, ogrzewanie 
elektryczne, sieć ciepłownicza oraz źródła ekologiczne (termiczne 
kolektory słoneczne, pompy ciepła) – w sumie niespełna 5% ogółu 
budynków.

W miastach odsetek budynków ogrzewanych źródłami węglo-
wymi jest nieco niższy niż ogółem w całej Polsce i sięga 60%. rów-
nież mniej jest domów, w których główne źródło ogrzewania stano-
wią źródła bazujące na spalaniu drewna. Duży udział stanowią za to 
budynki ogrzewane kotłami gazowymi (26%). Względnie dużo jest 
również domów zasilanych z miejskich sieci ciepłowniczych (3%). 

Na terenach wiejskich udział budynków ogrzewanych paliwami 
stałymi przekracza 90%. Pozostałe budynki ogrzewane są w więk-
szości kotłami gazowymi, choć również na wsi wyodrębnić można 
domy korzystające z kotłów olejowych i sporadycznie z ogrzewania 
elektrycznego i ekologicznych źródeł ciepła. Udział ogrzewania wę-
glowego znacznie spada w domach jednorodzinnych wzniesionych 
po 2000 roku, równocześnie zaobserwować można istotny wzrost 
liczby kominków i kóz na drewno. 

Udział biomasy w globalnej strukturze źródeł jest w rzeczywi-
stości znacznie wyższy, gdyż niemal co czwarty budynek jednoro-
dzinny wyposażony jest w kominek lub kozę na drewno (urządzenia 
te stanowią główne lub wspomagające źródło ciepła). Wyposażenie 
domów w kominki kształtuje się na podobnym poziomie zarówno 
na terenach wiejskich jak i w miastach. Należy podkreślić jednak, 
że tym co różnicuje ten poziom jest wiek budynku. W domach no-
wowznoszonych standardowo instaluje się kominki - w przeważają-
cej większości domów wzniesionych po 2000 r. zainstalowane zosta-
ły urządzenia do spalania drewna. 

źródłami węglowymi ogrzewanych jest w sumie 3 612 tys. bu-
dynków jednorodzinnych. Wśród kotłów węglowych zainstalowa-
nych w  domach jednorodzinnych zdecydowanie dominują kotły 
zasypowe. ich udział wynosi ponad 80%, a liczba sięga 2 904 tys.
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% liczba budynków

Kocioł węglowy 67,1 3 545 462

Piec kaflowy 1,3 67 674

Kocioł na biomasę [drewno] 2,1 112 613

Kocioł na biomasę [pelet] 0,9 48 112

Kominek/koza na drewno 10,3 542 446

Kocioł gazowy atmosferyczny 11,0 583 156

Kocioł kondensacyjny gazowy 2,8 145 921

Kocioł olejowy 2,0 105 740

Pompy ciepła powietrze-woda 0,5% 26 435

Pompa ciepła gruntowa 0,5 26 435

sieci ciepłownicze 1,1% 56 571

ogrzewanie elektryczne 0,5% 26 435

ogółem 100% 5 287 000

udział i liCzba budynKóW JednorodzinnyCh oGrzeWanyCh W KateGoriaCh źródeł GrzeWCzyCh 

Dane z badań instytutu ekonomii środowiska oraz instytutu cem wykonanych w 2014 r. na reprezentatywnej losowej ogólnopolskiej próbie n=500 właścicieli 
domów jednorodzinnych. obliczenia szacunkowe, stan na koniec 2015 r. 

  % liczba budynków

Kocioł zasypowy węglowy 80,4% 2 904 835

Kocioł retortowy węglowy 17,7% 639 747

Piec kaflowy 1,9% 67 787

ogółem 100,0% 3 612 369

udział i liCzba budynKóW JednorodzinnyCh oGrzeWanyCh źródłami WęGloWymi W KateGoriaCh KotłóW

Dane z badań instytutu cem i instytutu ekonomii środowiska wykonanych w 2016 r. na reprezentatywnej losowej ogólnopolskiej próbie n=500 właścicieli do-
mów jednorodzinnych ogrzewanych źródłami węglowymi. obliczenia szacunkowe, stan na koniec 2015 r. 

udział i liCzba budynKóW JednorodzinnyCh z Kotłami zaSypoWymi W KateGoriaCh WieKu 

Dane z badań instytutu cem i instytutu ekonomii środowiska wykonanych w 2016 r. na reprezentatywnej losowej ogólnopolskiej próbie n=500 właścicieli do-
mów jednorodzinnych ogrzewanych źródłami węglowymi. obliczenia szacunkowe, stan na koniec 2015 r. 

% liczba budynków

Ponad 20 lat 16,6 482 203

10-19 lat 27 795 925

4-9 lat 35, 1 019 597

Do 3 lat 20,9 607 111

ogółem 100,0 2 904 835

W miastach odsetek kotłów zasypowych jest nieco niższy niż 
na terenach wiejskich. Większy jest natomiast udział kotłów retor-
towych, których odsetek sięga 23%. Na wsiach w kocioł retortowy 
wyposażonych jest 17% budynków ogrzewanych źródłami węglo-
wymi. Kotły retortowe znacznie częściej zainstalowane są w budyn-
kach wzniesionych po 2000 r. Niemniej jednak należy zauważyć, 
ze również w budynkach wzniesionych w obecnym stuleciu udział 
kotłów zasypowych przekraczający 60% określić należy jako znacz-
ny. Z kotłów retortowych nieco częściej korzystają lepiej uposażeni 
właściciele domów.

Piece kaflowe występują w  budownictwie jednorodzinnym 
sporadycznie. ich obecność odnotować można jedynie w  niewiel-
kim odsetku budynków wzniesionych przed wojną i latach wczesno 
powojennych.

Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych przeważają urzą-
dzenia wiekowe. Udział stosunkowo nowych kotłów, do 3 lat, wy-
nosi zaledwie 23%. Dalsze 37% kotłów to już urządzenia w wieku 
4 do 10 lat. Pozostałe 40% kotłów ma 10 lat i więcej. średni wiek 
kotłów retortowych (7,5 roku) jest znacznie niższy niż zasypowych 
(10,5 roku). Wśród kotłów zasypowych udział kotłów dziesięciolet-
nich i starszych wynosi 44%. Oznacza to, że znacznie ponad milion 
budynków ogrzewanych jest urządzeniami wyeksploatowanymi, ce-
chującymi się niska efektywnością spalania i bardzo wysokimi war-
tościami emisyjności.

Najczęstszym typem paliwa używanego w kotłach węglowych 
jest węgiel typu orzech i kostka. Każdego z tych typów węgla używa 
po jednej trzeciej właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych 
kotłami i  piecami węglowymi. Dalsze 19% wykorzystuje eko-gro-
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szek, a 14% miał. W przypadku rodzaju wykorzystywanego węgla 
nie występują duże różnice pomiędzy obszarami miejskimi i wiej-
skimi, choć można zauważyć, że wykorzystanie eko-groszku nieco 
częściej deklarują mieszkańcy miast. W kotłach i piecach węglowych 
powszechnie wykorzystuje się również drewno. Ponad 80% właści-
cieli domów jednorodzinnych wyposażonych w  źródła węglowe 
deklaruje współspalanie drewna w źródłach węglowych. Nieco czę-
ściej sytuacja taka ma miejsce na terenach wiejskich gdzie odsetek 
wykorzystujących drewno w kotłach węglowych sięga prawie 90%. 

strUKtUrA źróDeł ciePłeJ WODy W bUDOWNictWie 
JeDNOrODZiNNyM 
W  naturalny sposób struktura źródeł ciepłej wody w  dużym stop-
niu odzwierciedla strukturę źródeł ciepła. Podobnie jak w strukturze 
źródeł grzewczych, do przygotowywania ciepłej wody w budynkach 
jednorodzinnych wykorzystuje się w  przeważającym stopniu kotły 
na paliwa stałe. Kotły węglowe użytkowane są w tym celu w ponad 
połowie budynków. W  co czwartym domu jednorodzinnym ciepła 
woda przygotowywana jest z  wykorzystaniem kotłów gazowych, 
a w co dziesiątym bojlerów i podgrzewaczy elektrycznych. W przy-
padku mniej niż 5% budynków jednorodzinnych właściciele wska-
zują na wykorzystanie instalacji solarnych. rzadziej wymieniane są 
kotły i kominki na drewno i biomasę. W miastach struktura źródeł 
służących do przygotowywania ciepłej wody znacznie różni się od 
analogicznej struktury na terenach wiejskich. Na terenach miejskich 
odnotować można znacznie większy udział kotłów gazowych sięgają-
cy 38%. również około 38% budynków w miastach korzysta z kotłów 
węglowych. równocześnie nieco mniejszy niż na wsiach jest udział 
kolektorów słonecznych i  co naturalne część budynków korzysta 
z ciepłej wody sieciowej. Na terenach wiejskich dominują kotły wę-
glowe, choć w prawie co piątym budynku jednorodzinnym korzysta 
się z kotłów gazowych. Udział domów, w których ciepła woda przygo-
towywana jest za pomocą kolektorów słonecznych wynosi niemal 7%. 
W całościowej strukturze wśród pozostałych źródeł najczęściej wyko-

rzystywane są pompy ciepła, choć globalnie ich udział jest niewielki.
szacunkowe obliczenia dowodzą, że za pomocą kotłów węglo-

wych ciepła woda przygotowywana jest w prawie 2 800 tys. budyn-
ków jednorodzinnych, z czego ponad 2 000 tys. spośród nich zloka-
lizowanych jest na terenach wiejskich. W sumie źródła służące do 
przygotowywania ciepłej wody oparte na paliwach stałych stanowią 
w globalnej strukturze źródeł prawie 56%, co w liczbach bezwzględ-
nych stanowi niemal 3 000 tys. budynków, przy czym na terenach 
wiejskich odsetek ten wzrasta już do 63% obejmując 2 168 tys. bu-
dynków jednorodzinnych.

stAN bUDyNKóW JeDNOrODZiNNycH Ze WZGLęDU NA 
KryteriUM iZOLAcyJNOści ciePLNeJ
tak liczne zasoby mieszkaniowe jakimi są budynki jednorodzinne 
mają znaczny udział w zużyciu energii w skali całego kraju, a co za 
tym idzie w istotnym stopniu oddziałują na środowisko. równocze-
śnie można założyć, że w sektorze tym zawarty jest istotny potencjał 
w zakresie redukcji konsumpcji energii, jednak stan sektora jedno-
rodzinnego nie stanowił dotychczas przedmiotu szerszej analizy 
w  kontekście standardów izolacyjności cieplnej i  szeroko pojętej 
energochłonności. Należy ponadto podkreślić, że polityka kolejnych 
ekip rządowych w zakresie termorenowacji w budownictwie jedno-
rodzinnym, a w zasadzie jej brak, nie pomagała w nadaniu właści-
wej rangi temu kierunkowi działań w kontekście zracjonalizowania 
konsumpcji energii w Polsce.

Ponad połowa wszystkich budynków wzniesiona została 
w okresie realnego socjalizmu, a niemal co czwarty przed ii Woj-
ną światową, co w  naturalny sposób rzutuje na ich aktualny stan 
techniczny, w  szczególności z  punktu widzenia standardów izola-
cyjności cieplnej. Głównym elementem decydującym o jakości bu-
dynków z  punktu widzenia szeroko pojętej energochłonności jest 
fakt ocieplenia przegród zewnętrznych oraz parametry techniczne 
zastosowanych rozwiązań technologicznych w  przypadku budyn-
ków docieplonych. badania wskazują, że w zasobie budynków jed-

    ogółem miasto Wieś

  % liczba budynków

Kocioł węglowy 52,8 2 791 536 702 879 2 060 729

Kocioł gazowy 24,8 1 311 176 708 384 631 681

Podgrzewacze elektryczne 11,2 592 144 240 410 355 536

Kolektory słoneczne 5,2 274 924 45 880 27 819

Źródła na biomasę 2,9 153 323 38 539 107 006

Kocioł na olej opałowy 1,3 68 731 31 198 37 970

msc 1,0 52 870 58 726 0

inne 0,8 42 296 9 176 31 066

ogółem 100,0 5 287 000 1 835 192 3 451 808

udział i liCzba budynKóW JednorodzinnyCh W KateGoriaCh źródeł CiepleJ Wody W mieŚCie i na WSi 

Dane z badań instytutu cem i instytutu ekonomii środowiska wykonanych w 2014 r. na reprezentatywnej losowej ogólnopolskiej próbie n=500 właścicieli do-
mów jednorodzinnych. obliczenia szacunkowe, stan na koniec 2015 r. 
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norodzinnych udział domów wyposażonych w  izolację termiczną 
ścian wynosi 62%. W skali całego kraju liczba budynków posiada-
jących ocieplone ściany wynosi 3 298 tys. Deklarację faktu ocieple-
nie ścian zewnętrznych budynku nieco częściej składają właściciele 
budynków zlokalizowanych na terenach miejskich, jednak różnica 
w udziale domów ocieplonych w mieście i na wsi nie jest duża.

76% budynków jednorodzinnych posiada ocieplony strop lub 
poddasze. Analiza wyników dla budynków zlokalizowanych na te-
renach miejskich i wiejskich nie wykazuje w tym wypadku różnic.

Fakt ocieplenia ścian zewnętrznych ściśle związany jest z wie-
kiem budynku. Wśród właścicieli domów wzniesionych przed woj-
ną udział deklarujących ocieplenie ścian wynosi 51%, istotnie wzra-
sta dla domów wybudowanych w latach 1989-2000, do 79%, aby dla 
budynków wzniesionych po 2000 r. osiągnąć 90%. Analiza w gru-
pach dochodowych również ujawnia związek z  faktem ocieplenia 
domu – nieco wyższy odsetek domów ocieplonych odnotować moż-
na w grupie zamożniejszych badanych (67% budynków z ocieplony-
mi ścianami wśród osób deklarujących miesięczny dochód netto na 
gospodarstwo domowe powyżej 3,5 tys. zł miesięcznie wobec 57% 
wśród osób o dochodach nieprzekraczających miesięcznie 3,5 tys. zł) 

Analiza struktury grubości ocieplenia ścian zewnętrznych na-
suwa wniosek o  występującej wśród właścicieli domów jednoro-
dzinnych tendencji do stosowania przeważnie dość cienkiej warstwy 
materiału izolacyjnego. Zaledwie w 16% ocieplonych budynków in-
westorzy zastosowali warstwę przekraczającą 10 cm, a co piaty bu-
dynek ocieplony jest materiałem izolacyjnym, którego grubość nie 
przekracza 5 cm. co prawda, wraz ze spadkiem wieku budynków, 
grubość warstwy izolacyjnej systematycznie wzrasta, to jednak na-
wet w domach najmłodszych, wzniesionych po 2000 r., średnia gru-
bość ocieplenia ścian tylko nieznacznie przekracza 10 cm. 

Pogrupowanie domów jednorodzinnych w segmenty odzwier-
ciedlające klasy jakości związanej z izolacyjnością cieplną prowadzi 
do wniosku że ponad 70% budynków w segmencie jednorodzinnym 
to obiekty o niskim lub bardzo niskim standardzie, ocieplone zbyt 
cienka warstwą izolacji cieplnej lub w  ogóle pozbawione warstwy 
izolacyjnej. Okazuje się więc, że w Polsce znajduje się ponad 3 800 
tys. budynków jednorodzinnych które nie spełniają nawet podsta-
wowych standardów energooszczędności i  wymagają nakładów 
związanych z  poprawą parametrów termoizolacyjnych przegród 
zewnętrznych.

co naturalne, większość budynków spełniających najwyższe 
standardy energooszczędności, skupia się wśród budynków wznie-
sionych w  ostatnich latach. choć więc inwestorzy w  przypadku 

nowych obiektów, jak pokazuje analiza, skłonni są stosować coraz 
grubsze warstwy izolacji cieplnej, to jednak w całościowej struktu-
rze budynków jednorodzinnych w Polsce odnotować można zaled-
wie 1% obiektów spełniających minimalne standardy budownictwa 
energooszczędnego. 

tecHNOLOGie OGrZeWANiA bUDyNKóW
Na rynku urządzeń grzewczych zachodzi szybka rewolucja. chcemy 
tego czy nie jest ona nieunikniona…. 

rewolucja ta jest wynikiem głębokich zmian rynkowych po-
dyktowanych nowymi przepisami obowiązującymi w  Unii euro-
pejskiej. Dyrektywa w sprawie ekoprojektu3 i szereg rozporządzeń 
Komisji europejskiej w tym zakresie prowadzą do zmiany w tech-
nologii grzewczej między innymi poprzez wymagania w zakresie 
emisyjności urządzeń grzewczych oraz efektywności wykorzysta-
nia energii. i  tak, od 2015 r. w  sprzedaży dopuszcza się jedynie 
kondensacyjne kotły gazowe i olejowe, które zastąpiły mniej efek-
tywne kotły niekondensacyjne. Od 2020 roku w Polsce nie będzie 
można sprzedawać kotłów węglowych i kotłów na biomasę, któ-
re nie spełnią minimalnych standardów emisyjnych określonych 
w  rozporządzeniu ekoprojektu (obecnie dominują w  sprzedaży 
nieefektywne kotły węglowe)4. Od 2022 r. normy emisyjne będą 
obowiązkowe również dla kominków i  pieców (tzw. ogrzewaczy 
pomieszczeń). 

Kolejna ważna dyrektywa w sprawie ektykietowania produktów 
związanych ze zużyciem energii5 spowoduje, iż w najbliższym czasie 
na wszystkich urządzeniach grzewczych pojawią się etykiety z kla-
sami energetycznymi, które znamy z  innych produktów – sprzętu 
AGD, oświetlenia. Od 2015 r stosowane są już etykiety energetyczne 
dla kotłów gazowych, olejowych i urządzeń grzewczych elektrycz-
nych.

Na fali rosnącej świadomości problemu zanieczyszczenia po-
wietrza politycy muszą odpowiedzieć na pytanie jak widzą ogrzewa-
nie polskich domów w kilkuletnim i kilkunastoletnim horyzoncie 
czasowym. Przez wiele lat to ważne pytanie nie zaprzątało głowy 
decydentom. Problem smogu narastał wraz z zwiększającą się liczbą 
domów jednorodzinnych w Polsce. 

Od państwa polskiego zależy czy będziemy biernie przyglądać 
się tym zmianom czy też zostanie stworzony bodziec do promocji 
polskich ekologicznych technologii grzewczych. 

źróDłA ciePłA
Poniżej przedstawiono źródła ciepła, które mogą być stosowane 

    ogółem miasto Wieś

  % liczba budynków

ściany ocieplone 62,4% 3 298 478 1 187 369 2 095 247

ściany nieocieplone 37,6% 1 988 522 647 823 1 356 561

ogółem 100,0% 5 287 000 1 835 192 3 451 808

udział i liCzba budynKóW JednorodzinnyCh WedłuG oCieplenia ŚCian zeWnętrznyCh 

Dane z badań instytutu ekonomii środowiska oraz instytutu cem wykonanych w 2014 r. na reprezentatywnej losowej ogólnopolskiej próbie n=500 właścicieli 
domów jednorodzinnych. obliczenia szacunkowe, stan na koniec 2015 r. 
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w  ogrzewaniu budynków jednorodzinnych. Nie opisano źródeł 
ciepłej wody użytkowej choć bardzo często oba te źródła są ze 
sobą sprzęgnięte. W ostatnich latach wśród odnawialnych źródeł 
stosowanych przy przygotowaniu ciepłej wody użytkowej sta-
ły się panele słoneczne. Programy promujące panele słoneczne 
stworzyły silny bodziec do rozwoju polskiej produkcji tych urzą-
dzeń (obecnie Polska jest drugim co do wielkości producentem 
w europie). 

KOtły NA PALiWA stAłe
Kotły na paliwa stałe – węgiel, biomasę są dominującym źródłem 
ogrzewania w segmencie budownictwa jednorodzinnego w Polsce. 
blisko 70% domów wykorzystuje je jako główne źródło ciepła6. 
Kotły na paliwa stałe są również głównym źródłem problemu za-
nieczyszczenia powietrza. Polska jest największym w europie pro-
ducentem kotłów na paliwa stałe. Wytwarza się ich ponad 200 tys. 
sztuk rocznie co stanowi 37% europejskiej produkcji. Kolejnymi co 
do wielkości producentami są firmy z republiki czeskiej (ok. 6%) 
oraz rumunii (ok. 4%)7. Większość kotłów trafia na polski rynek 
(w krajach europejskich ogrzewanie za pomocą paliw stałych nie 
jest tak powszechne). W sprzedaży dominują najbardziej emisyj-
ne, najtańsze kotły (ok. 60 – 70% sprzedaży) co wynika z braku 
uregulowań prawnych określających obligatoryjne wymagania 
emisyjne. Większość kotłów sprzedawanych w Polsce nie zostałaby 
dopuszczona do obrotu handlowego w republice czeskiej. 

Od 2020 roku w całej europie obowiązywać będą standardy 
emisyjne przyjęte w ramach pakietu rozporządzeń do dyrektywy 
ekoprojektu8. Od tego czasu nie będzie można już sprzedawać 
pozaklasowych kotłów. Kotły spełniające minimalne wymaga-
nia ekoprojektu emitują nawet dziesięciokrotnie mniej pyłów niż 
z typowe kotły wykorzystywane w polskich domach (40 mg/m3 vs 
>400 mg/m3)9. 

Ministerstwo rozwoju zapowiedziało, że jeszcze w  2016 r. 
przyjmie regulacje, które wyeliminują z  rynku najbardziej emi-
syjne urządzenia. inicjatywę tą należy ocenić bardzo pozytywnie, 
gdyż brak regulacji i przyzwolenie na handel tego typu urządze-
niami na wiele lat pogłębia problem niskiej emisji (kotły zainstalo-

wane dziś będą użytkowane przez kilkanaście lub więcej lat). Jeśli 
przyjdzie nam czekać na rozporządzenie ekoprojektu to do tego 
czasu w polskich domach zostanie zamontowanych 300 – 400 ty-
sięcy nowych, pozaklasowych kotłów. 

Wprowadzenie standardów emisyjnych dla sprzedawanych 
kotłów na paliwa stałe jest niezbędne dla skutecznego przeciwdzia-
łania niskiej emisji. Jest to jednak działanie, które nie przyniesie 
oczekiwanych efektów jeśli nie wprowadzi się regulacji w  zakre-
sie jakości paliw stałych oraz mechanizmów kontrolujących rynek 
tych urządzeń oraz ich eksploatację. 

Kotły węglowe, żeby dotrzymać parametrów emisyjnych 
nie odbiegających znacząco od wartości określonych badania-
mi w laboratoriach muszą być zasilane węglem o odpowiednich 
parametrach m.in. w  zakresie kaloryczności, zawartości popio-
łu czy wilgoci. Do tego niezbędne jest przyjęcie regulacji okre-
ślających jakość węgla sprzedawanego do sektora komunalno-
-bytowego oraz mechanizmy kontroli w  tym segmencie rynku. 
takich regulacji żaden rząd jak do tej pory nie przyjął mimo iż 
Najwyższa izba Kontroli, od wielu lat wskazywała na poważne 
zaniedbania w tej materii. Projekt rozporządzenia z 2015 r., które 
miało regulować jakość węgla10, został pozytywnie notyfikowany 
przez Komisję europejską nigdy nie wszedł w życie. Mimo licz-
nych niedoskonałości, projekt stanowił krok w  kierunku uregu-
lowania jakości węgla na rynku odbiorców detalicznych poprzez 
wprowadzenie standardów jakościowych oraz wyeliminowanie 
z  tego rynku mułów, flotokoncentratów i  niesortu. W  projekcie 
wprowadzono pojęcie paliw kwalifikowalnych (ekogroszek), jed-
nak zaproponowane parametry dla paliwa typu ekogroszek zna-
cząco odbiegały od wartości dających możliwość osiągnięcia para-
metrów emisji wynikających z rozporządzenia ekoprojektu11. 

KOtły GAZOWe
W  segmencie domów jednorodzinnych jedynie 13,5% użytkow-
ników korzysta z  kotłów gazowych jako z  podstawowego źródła 
ciepła12. rynek tych kotłów jest znaczący ze względu na ich dość 
powszechne wykorzystanie w segmencie budownictwa wielorodzin-
nego oraz nowym budownictwie jednorodzinnym. Według danych 

Już W 2017 roKu na WSzyStKiCh urządzeniaCh SłużąCyCh do oGrzeWania budynKóW i przyGotoWania CiepłeJ Wody użytKoWeJ poJaWi 
Się oznaKoWanie KlaSą enerGetyCzną urządzeń – niezależnie Czy JeSt to KoCioł na WęGiel, KoCioł GazoWy Czy pompa Ciepła. 
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stowarzyszenia Producentów i  importerów Urządzeń Grzewczych 
w 2015 r. łącznie sprzedano 176 tys. kotłów gazowych (we wszyst-
kich segmentach). W nowych budynkach jednorodzinnych w latach 
2009 – 2014 obserwowano malejący udział kotłów gazowych na 
rzecz kotłów węglowych. 

Na rynku kotłów gazowych zaszły ostatnio poważne zmiany 
związane z  wprowadzeniem w  życie dyrektywy ekoprojektu. Od 
2015 r. w sprzedaży dopuszcza się jedynie bardziej efektywne kotły 
kondensacyjne, które zastąpiły mniej efektywne kotły niekonden-
sacyjne.13 choć udział kotłów niekondensacyjnych jeszcze w 2015 
wynosił 51%, to niektórzy eksperci szacują, iż już w 2016 r. udział 
ten zwiększy się do około 85%. 

rozpowszechnienie kotłów kondensacyjnych oznacza bardziej 
efektywne a tym samym tańsze ogrzewanie budynków. Kotły kon-
densacyjne pozwalają zaoszczędzić 16% kosztów w porównaniu do 
nowych kotłów niekondensacyjnych oraz około 20-25% w stosunku 
do istniejących/starych kotłów gazowych. 

Podczas gdy tradycyjny (niekondensacyjny) kocioł ma spraw-
ność rzędu 78%, sprawność kotła kondensacyjnego sięga 90-94% 
(wg standardów pomiaru ekoprojektu). Urządzenia tego typu 
w większości wypadków mają klasę A (według dyrektywy w sprawie 
eko-oznakowania). 

Po rozszerzeniu wymogów rozporządzeń ekoprojektu w 2019 r., 
które dodatkowo zwiększą wymogi w zakresie emisji tlenków azotu 
NOx do poziomu poniżej 56 ppm/kWh może to oznaczać to prak-
tycznie całkowitą rezygnację z produkcji i  sprzedaży niekondensa-
cyjnych kotłów gazowych.

POMPy ciePłA
Pompy ciepła w  polskich domach występują sporadycznie, choć 
należą do najczystszych technologii ogrzewania budynków nie do-
kładających się do problemu niskiej emisji. Jako jedyne spośród 
urządzeń grzewczych osiągają one klasy energetyczne A+, A++ (po-
wietrzne pompy ciepła) czy A+++ (gruntowe pompy ciepła). ten 
rodzaj ogrzewania wykorzystuje mniej niż 0,5% budynków jedno-
rodzinnych w Polsce14.

Pompy ciepła przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł od-
nawialnych takich jak powietrze, grunt czy woda, na ciepło użyt-
kowe. są wykorzystywane jako urządzenia do ogrzewania czy 
chłodzenia budynków i podgrzewania wody użytkowej lub samo-

dzielne urządzenia do podgrzewania wody użytkowej. Wyróżnia 
się dwa podstawowe typy pomp - pompy powietrzne oraz pompy 
gruntowe. Korzystając z  pompy ciepła od 60% - 80% uzyskanej 
energii pochodzi z odnawialnych źródeł (z gruntu, wody bądź po-
wietrza). Uzupełniającym źródłem energii są energia elektryczna 
lub gaz ziemny. 

W  wielu krajach pompy ciepła dominują na rynku urządzeń 
grzewczych stosowanych w  nowych budynkach jednorodzinnych. 
W szwecji jest to udział ponad 90%, w szwajcarii ponad 80%, w Au-
strii ponad 70%. W Niemczech ok. 33%15. W Polsce odsetek nowych 
budynków jednorodzinnych z pompą ciepła w układzie centralnego 
stanowi jedynie ok. 7%16.

Mimo, iż pompy ciepła w  Polsce wciąż są technologią niszo-
wą obserwuje się wzrost zainteresowania tym źródłem ogrzewania 
budynków. badania rynku przeprowadzone w 2016 r. przez Polską 
Organizację rozwoju technologii Pomp ciepła (POrt Pc) poka-
zują, że w ciągu ostatnich sześciu lat rynek pomp ciepła wzrósł nie-
mal trzykrotnie. W ubiegłym roku w Polsce sprzedaż pomp ciepła 
do ogrzewania pomieszczeń wzrosła ok. 20%. Pierwszy raz nastąpił 
spektakularny wzrost segmentu rynku powietrznych pomp ciepła, 
który wyniósł 70%. trend wzrostu utrzymał się również w stosunku 
do gruntowych pomp ciepła, których sprzedaż w 2015 roku wzrosła 
o 5%. rynek wszystkich pomp ciepła łącznie wzrósł o 14%. 

Niezrozumiałe jest wykluczenie technologii pomp ciepła z pro-
gramów ograniczenia niskiej emisji (a takie przypadki mają w Pol-
sce miejsce). Jest to dyskryminacji technologii, która z punktu wi-
dzenia redukcji niskiej emisji daje najlepsze efekty i jest uważana za 
najbardziej efektywną energetycznie. 

Pompa ciepła będzie pracować w optymalny sposób w dobrze 
docieplonym domu z odpowiednią 

iNNe źróDłA
Obok wyżej wymienionych źródeł budynki jednorodzinne mogą 
być ogrzewane za pomocą ogrzewania elektrycznego, kotłów na 
lekki olej opałowy czy ogrzewania z lokalnych sieci ciepłowniczych. 
Udział tych form ogrzewania jest niewielki. Zaledwie 3,5% użyt-
kowników domów jednorodzinnych deklaruje, iż korzysta z jedne-
go z tych źródeł jako podstawowego źródła ciepła. 

słaba popularność ogrzewania elektrycznego wynika z wysokich 
kosztów ogrzewania (2,5 krotnie wyższy koszt niż ogrzewania gazo-

27% budynków jednorodzinnych w Polsce wyposażonych jest w kominek, który stanowi uzupełniające źródło ciepła. Kominki, które montuje się w polskich 
domach, w ogromnej większości są urządzeniami których ze względu na wysoki poziom emisji pyłów nie można byłoby sprzedawać w niektórych państwach 
ue (np. austria, niemcy). ten obszar również wymaga pilnej regulacji, gdyż emisje z kominków stale rosną pogłębiając problem zanieczyszczenia powietrza. 
od roku 2022 w całej unii europejskiej będą obowiązywały standardy emisyjne dla tego typu urządzeń. warto śladami innych krajów rozwiązać ten problem 
wcześniej.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

węgiel kamienny 29,9 32,8 34,1 35,2 36,6 35,3

gaz ziemny 38,1 34,3 33,3 33,0 31,5 30,5

tabela. zmiany W WyKorzyStaniu GłóWnyCh noŚniKóW enerGii do oGrzeWania noWyCh budynKóW JednorodzinnyCh W lataCh 
2009–2014 

Źródło: BuildDesk 

KominKi:  
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emiSyJnoŚć źródeł Ciepła – ile pyłóW emituJą urządzenia GrzeWCze

wykres poniżej przedstawia emisje pyłów do otoczenia (lokalna emisja) z różnych typów urządzeń. Do urządzeń nieemisyjnych zalicza się pompy ciepła oraz 
kotły gazowe. Kotły na paliwa stałe spełniające wymagania klasy 5 wg normy en 303-5:20112 emitują nawet dziesięciokrotnie mniej pyłów niż typowe nisko-
sprawne kotły zamontowane w polskich domach (emisja >400 mg/m3). 

wego, 3 krotnie wyższy niż ogrzewania węglem typu „ekogroszek” czy 
3-4 krotnie wyższy niż pompą ciepła). Ogrzewacze elektryczne po-
mieszczeń charakteryzują się niską klasą energetyczną D lub e. 

Ogrzewanie olejowe jest również mało popularne. Po wejściu 
w życie wymagań ekoprojektu dostępne są jedynie kotły konden-
sacyjne, których udział w rynku ze względów na wysoką cenę jest 
minimalny. 

JAK POZbyć się NisKieJ eMisJi
Poniżej zaprezentowano kluczowe reformy bez których nie ma 
szans na rozwiązanie problemu niskiej emisji. reformy te znane są 
od bardzo dawna. Jest to m.in. uregulowanie norm jakości węgla, 
określenie standardów emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe, a tak-
że wprowadzenie mechanizmów kontrolnych. O te regulacje apelują 
od wielu lat: Najwyższa izba Kontroli, samorządy, eksperci i organi-
zacje pozarządowe. bezskutecznie. 

stANDArDy eMisyJNe DLA KOtłóW NA PALiWA stAłe
Konieczne jest wprowadzenie regulacji na poziomie prawa krajo-
wego w zakresie standardów emisyjnych dla kotłów na paliwa sta-
łe sprzedawanych na polskim rynku. Oddzielnie powinny zostać 
określone normy dla urządzeń o mocy do 500 kW oraz urządzeń 
o mocy pomiędzy 500 kW a 1 MW (dla kotłów powyżej 1 MW obo-
wiązywać będą odrębne przepisy określone Dyrektywą Parlamentu 
europejskiego i  rady (Ue) 2015/2193 z  dnia 25 listopada 2015 r. 
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powie-
trza ze średnich obiektów energetycznego spalania). Każdy miesiąc 
bez tych regulacji powiększa koszty likwidacji niskiej emisji w przy-
szłości (poprzez instalowanie dużej liczby pozaklasowych kotłów, 
które będą wykorzystywane przez wiele lat).

stANDArDy eMisyJNe DLA KOMiNKóW 
standardy emisyjne dla kominków (ogrzewaczy pomieszczeń) po-
winny być niezwłocznie ustanowione przepisami prawa krajowego. 
Kominki stały się bardzo popularnym rozwiązaniem dla nowego 
budownictwa. stanowią one nowe, stale rosnące źródło niskiej emi-
sji. brak regulacji w  tym względzie niweluje pozytywne efekty li-
kwidacji niskosprawnych kotłów węglowych. Należy jak najszybciej 
doprowadzić do sytuacji, w której kominki trafiające do sprzedaży 

spełniają wymagania emisyjne (m.in. w zakresie pyłu) tak jak to ma 
miejsce w Niemczech czy Austrii. Analogicznie do sytuacji z kotła-
mi, zwlekanie z  przyjęciem standardów w  tym obszarze pogłębia 
problem zanieczyszczeń powietrza i zwiększa przyszłe koszty likwi-
dacji niskiej emisji. 

NOrMy JAKOści PALiW stAłycH
Na konieczność wprowadzenia norm jakości węgla sprzedawanego 
do sektora komunalno-bytowego wskazywała Najwyższa izba Kon-
troli, m.in. w 2004 r. i w 2014 r. Niezbędne jest określenie dopusz-
czalnych wartości m.in. w zakresie zawartości popiołu, siarki, części 
lotnych, wartości opałowej, wilgoci. Należy uregulować parametry 
węgla, które pozwalają spełnić wymagania emisyjne w kotłach uzy-
skujących certyfikat na zgodność z  wymaganiami rozporządzeń 
ekoprojektu. Niezależnie należy określić parametry dla innych pa-
liw stałych spalanych w domowych urządzeniach, tj. biomasa. 

UreGULOWANiA W ZAKresie KONtrOLi KOtłóW
Wzorem krajów zachodnich należy wprowadzić mechanizmy kon-
troli urządzeń spalających paliwa stałe, gdzie kotły na paliwa stałe 
wykorzystywane w  gospodarstwach są kontrolowane pod kątem 
parametrów emisyjnych. Przykładowo w  Niemczech emisyjność 
kotłów oraz inne parametry determinujące właściwą ich pracę 
sprawdzają służby kominiarskie. również w  czechach niedawno 
wprowadzono wymagania w  zakresie kontroli domowych kotłów. 
W  Polsce eksploatacja tych urządzeń pozostaje poza jakąkolwiek 
kontrolą.

PrOGrAMy WsPierAJące LiKWiDAcJę NisKieJ eMisJi
Należy gruntownie zmienić podejście do programów finansujących 
likwidację niskiej emisji, zarówno na poziomie krajowym, regio-
nalnym jak i  lokalnym. Dotychczasowe programy skupiały się na 
dotacjach do wymiany przestarzałych kotłów węglowych. Dotacje 
niejednokrotnie pokrywały nawet 100% kosztów inwestycji. Wielu 
decydentów wciąż żyje w przekonaniu, że dotacje są wystarczającym 
bodźcem do rozwiązania problemu niskiej emisji. Niestety nie są. 
tak długo jak w sprzedaży dostępne są pozaklasowe kotły, progra-
my dotacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów poprawy jakości 
powietrza. Przy braku regulacji emisyjnych ilość instalowanych po-
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budynków wielorodzinnych od wielu lat realizował bank Gospo-
darstwa Krajowego, który będąc operatorem Funduszu termomo-
dernizacji skutecznie wspierał modernizację tego typu budynków 
(przy średniej wysokości dotacji na poziomie ok. 12%). Mimo, iż 
formalnie nie wykluczono domów jednorodzinnych to nigdy roz-
winięto produktu dedykowanego dla tej grupy budynków. Koszty 
transakcyjne okazały się zbyt wysokie zniechęcając ludzi do korzy-
stania z tych środków (konieczność drogich audytów, skomplikowa-
ne procedury). Dlatego tworząc taki program należy maksymalnie 
redukować koszty transakcyjne i uprościć procedury wsparcia tak 
aby program stał się powszechny i  atrakcyjny dla ludzi. Wspiera-
nie termomodernizacji domów (i wymiany źródeł ciepła) może być 
również realizowane poprzez system ulg podatkowych (ulga remon-
towa) lub połączenie kilku instrumentów.

Niewątpliwie dla ludzi najuboższych należy stworzyć dedyko-
wane programy wsparcia oparte o dotacje, umożliwiające wymianę 
źródeł ciepła, zastosowanie czystych paliw czy docieplenie domów. 
ta grupa osób nie ma możliwości korzystania z kredytów, nie dys-
ponuje środkami na przeprowadzenie prac modernizacyjnych. 

andrzeJ Guła
instytut ekonomii środowiska

łuKaSz pytlińSKi
cem instytut Badań rynku i opinii Publicznej

zaklasowych kotłów przewyższa liczbę kotłów likwidowanych w ra-
mach programów eliminacji niskiej emisji. błędem polityki ochrony 
powietrza było traktowanie programów dotacyjnych jako substytu-
tu dla regulacji – skutkiem tego było nieefektywne wykorzystanie 
pieniędzy publicznych. Konieczne jest zakomunikowanie opinii pu-
blicznej, że dotacje mają charakter przejściowy i służą przyspiesze-
niu likwidacji niskiej emisji (takie podejście przyjęto w Krakowie). 
Kolejnym błędem w tworzeniu programów dotacyjnych było słabe 
powiązanie dotacji z efektem ekologicznym – programy nie wysyła-
ły mocnych sygnałów do stosowania najczystszych technologii oraz 
rozwoju innowacyjności. Dopiero kilka lat temu do programów 
dotacyjnych wprowadzono wymogi emisyjne i  techniczne wobec 
kotów węglowych czy na biomasę wspieranych za pomocą dota-
cji. Od dawna w programach ograniczenia niskiej emisji widoczna 
była dyskryminacja pomp ciepła (mimo iż są technologią najmniej 
emisyjną i o najwyższych klasach w etykietowaniu energetycznym). 
tworzone programy dopłat do likwidacji niskiej emisji powinny 
premiować efekt ekologiczny oraz rozwój najlepszych dostępnych 
technologii. 

coraz częściej w Polsce mówi się o konieczności wsparcia ter-
momodernizacji domów jednorodzinnych ze względu na zły stan 
powietrza. Powoli rośnie świadomość tego, iż najlepszą energią jest 
ta, której się nie zużywa. Wymiana kotłów w  słabo docieplonych 
domach jest rozwiązaniem błędnym, prowadzącym do instalowania 
przewymiarowanych urządzeń grzewczych. Logika nakazuje, żeby 
wymianie kotłów towarzyszyły prace poprawiające efektywność 
energetyczną budynków. Politycy niechętnie rozmawiają o tych pro-
gramach obawiając się wielomiliardowych obciążeń budżetowych. 
Jednak programy te mogą znaleźć dobre źródło finansowania – są 
nim przychody, które Polska uzyskuje ze sprzedaży uprawnień do 
emisji cO2, będąc jednocześnie zobligowana do inwestycji w  po-
prawę efektywności energetycznej. Wykorzystanie tych środków na 
termomodernizację domów jednorodzinnych przyczyniłoby się do 
poprawy jakości powietrza i  rozwiązania jednego z najpoważniej-
szych wyzwań polityki ekologicznej.

błędnym jest również założenie, iż każdy tego typu program 
musi opierać się na wysokim poziomie dotacji. W  pierwszej ko-
lejności należy otworzyć dostęp do preferencyjnych pożyczek na 
termomodernizację domów jednorodzinnych. taki program dla 



skutki zdrowotne 
zanieczyszczeń  
Powietrza





84

sKUtKi ZDrOWOtNe  
ZANiecZysZcZeń POWietrZA

prof. MicHAł KrZyżANOWsKi
King’s college london

Zrozumienie przez świat medyczny, że zanieczyszczenia powie-
trza wpływają niekorzystnie na zdrowie, pojawiło się w połowie XX 
wieku. Przyczyniły się do tego epizody zanieczyszczeń o wyjątkowo 
wysokich stężeniach w dolinie Mozy w belgii (1930), Donorze, UsA 
(1948), Pozo rico w Meksyku (1950) i w Londynie w 1952 roku. epi-
zodom tym towarzyszylo znaczne zwiększenie zachorowań, przyjęć 
do szpitali i zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowe-
go. Oceniano, że epzod w Londynie spowodował około 4000 zgonów 
w ciągu kilku dni z zanieczyszczeniami przekraczającymi stukrotnie 
stężenia obecnie obserwowane w miastach europy. 

Przez kilka dekad zakładano, że unikanie tak wysokich zanie-
czyszczeń jest wystarczające dla uniknięcia szkodliwego wpływu za-
nieczyszczeń powietrza, zwłaszcza tych związanych z  działalnością 
człowieka, na zdrowie. Pierwsze wytyczne jakości powietrza zostały 
opublikowane przez światową Organizację Zdrowia (World Health 
Organization, WHO) w  1987 roku. Formułują one ocenę ryzyka 
i podają zalecenia dotyczące 28 substancji i ich stężeń w powietrzu, 
które nie powinny być przekroczane ze względów zdrowotnych. Jed-
nocześnie rozwijały się badania naukowe nad skutkami zdrowotnymi 
zanieczyszczeń. W ciągu następnych 10-15 lat, zastosowanie nowych 
metod epidemiologicznych i statystycznych pozwoliło na stwierdze-
nie, że nawet stosunkowo niewielkie stężenia powszechnie wystę-
pujących zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza drobnych pyłów, są 
związane z niekorzystnym wpływem na zdrowie, w tym ze zwiększo-
nym ryzykiem przedwczesnego zgonu. Pokazano przy tym, że poza 
chorobami układu oddechowego, narażenie na drobne pyły wpływa 
na ryzyko występowania nowotwórw układu oddechowego i chorób 
układu krążenia. Poznano ilościową zależność stopnia wzrostu ryzyka 
tych chorob od wielkości narażenia. Wyniki tych badań dały podsta-
wy do sformułowania nowych, globalnych zaleceń dotyczących jako-
ści powietrza, opublikowanych przez światową Organizację Zdrowia 
w 2005 roku. Zwróciło to uwagę na znaczenie poznanych zależności 
dla zdrowia publicznego: choroby związane z narażeniem na drobne 
pyły należą do najczęściej występujących, i wciąż powszechniejszych, 
przyczyn chorobowości i umieralności. Nawet niewielkie zwiększenie 
ryzyka tych chorób przekłada się na duże liczby nowych przypadków 
chorobowych lub zgonów.

W ciągu ostatnich 10 lat nasąpił też duży postęp wiedzy o źró-
dłach drobnych pyłów i  ich rozprzestrzenianiu się w  atmosferze, 
jak również o metodach ich pomiarów i modelowania. instrumen-

ty umieszczone na satelitach dostarczaja dane umożliwiające ocenę 
stężenia drobnych pyłów i  innych zanieczyszczeń powietrza na po-
wierzchni ziemii, również w regionach, na których nie prowadzony 
jest monitoring jakości powietrza. Umożliwiło to ocenę narażenia na 
drobne pyły ludności we wszystkich regionach świata, mieszkających 
zarówno w miastach jak i na wsi. Oszacowano, że około 75% całej 
ludności świata jest narażona na drobne pyły o stężeniu przekraczają-
cym zalecenia WHO. tylko w wysoko rozwiniętych regionach świata 
nastąpił wyraźny spadek tego odsetka w latach 1998-2012 (z 84% do 
66% w  europie Zachodniej i z 62% do 20% w  Ameryce Północnej), 
lecz brak poprawy jakości powietrza lub wzrastający trend narażenia 
odnotowano w innych regionach. 

Połączenie wiedzy o  ilościowym związku między ryzykiem dla 
zdrowia i stopniem narażenia populacji na zanieczyszczenia powie-
trza z przestrzennym rozkładem tego narażenia pozwoliło na osza-
cowanie jego globalnych skutków zdrowotnych. Według szacunków 
światowej Organizacji Zdrowia, około 3,4 miliona zgonów na świecie 
było związanych z narażeniem na zanieczyszczenia powietrza atmos-
ferycznego w 2012 roku. W europie liczba ta sięgnęła 482 tysięcy. Po-
dobną liczbę zgonów przypisano narażeniu wewnątrz pomieszczeń na 
zanieczyszczenia związane ze spalaniem paliw stałych w domowych 
paleniskach. W porównaniu 79 wyznaczników zdrowia związanych 
ze stylem życia, środowiskiem, pracą czy zaburzeniami metabolizmu 
w  organizmie człowieka, zanieczyszczenia powietrza znalazły się, 
globalnie w 2013 roku, na miejscu piątym, po niezdrowej diecie, wy-
sokim ciśnieniu krwi, niedożywieniu dzieci i matek oraz paleniu ty-
toniu. Zanieczyszczenia powietrza zostały więc zaklasyfikowane jako 
najważniejszy środowiskowy czynnik ryzyka wpływający na zdrowie. 
Przypisano im ok. 6% niedoboru zdrowia, podobnie jak w analizie dla 
roku 2000 (kiedy to było zaklasyfikowane na miejscu czwartym, przed 
paleniem tytoniu). Dla porównania, znaczenie skutków zdrowotnych 
narażenia na skażenia wody pitnej, ścieki i niedostateczne warunki 
sanitarne spadło w tym okresie z miejsca szóstego (przypisano im ca. 
5% niedoboru zdrowia) w 2000 r. na miejsce dziewiąte (ca. 3%). 

W 2014 roku, biorąc pod uwagę tak ogromne i powszechne skut-
ki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza, Zgromadzenie środowiska 
ONZ wezwało rządy wszystkich państw do podjęcia szerokich działań 
dla poprawy jakości powietrza, chroniąc zdrowie i środowisko przed 
jego niekorzystnymi skutkami. także światowe Zgromadzenie Zdro-
wia w  2015 roku wezwało wszystkie kraje członkowskie WHO do 
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wzmożenia wysiłków na rzecz zidentyfikowania i prewencji skutkow 
zdrwotnych zanieczyszczeń powietrza. rezolucje te słusznie zauwa-
żają, że do zmniejszenia narażenia ludności na zanieczyszczenia po-
wietrza i ich skutków niezbędne jest współdzianie różnych sektorów 
gospodarki na poziomie lokalnym, regionalnym i  międzynarodo-
wym. Wynika to z różnorodności źródeł zanieczyszczeń, możliwości 
przenoszenia się zanieczyszczeń w atmosferze na wielkie odległości 
oraz przekraczanie przez nie granic regionów i krajów. 

Wezwania ze światowych zgromadzeń są szczególnie ważne dla 
Polski, należącej do krajów europy o najwyższych stężeniach drob-
nych pyłów w atmosferze, przyczyniających się do ponad 40 tysięcy 
przedwczesnych zgonów rocznie. Powszechne stosowanie węgla jako 
źródła energii, zwłaszcza w  gospodarstwach domowych, jest głów-
nym, chociaż nie jedynym, powodem utrzymującej się, niekorzystnej 
sytuacji, naruszającej prawnie obowiązujące w Polsce normy jakości 
powietrza. Normy te, przyjęte przez wszystkie kraje Unii europejskiej 
w 2008 roku, dopuszczają poziom zanieczyszczeń znacznie przekra-
czający zalecenia WHO, a więc nawet one nie stanowią dostatecznej 
ochrony zdrowia ludności. ich osiągnięcie stanowi jednak pierwszy 
krok w  kierunku zmniejszania niekorzystnego wpływu zanieczysz-
czeń na zdrowie. 

świadomość społeczeństwa Polski o szkodliwści zanieczyszczeń 
wzrosła znacząco w ostatnich latach. świadczy o tym powstanie ak-
tywnych ruchów społecznych, takch jak Polski Alarm smogowy, oraz 
decyzje władz samorządowych ograniczające możliwość korzysta-
nia z  silnie zanieczysczczających palenisk domowych w  niektórych 
miejscowościach. Odzwierciedla to też rosnąca obecność informacji 
o jakości powietrza w prasie. Jednak stworzenie poparcia społeczne-
go dla szerzej rozpowszechnionego i skutecznego działania na rzecz 
czystego powietrza wymaga stałego i kompetentnego informowania 
społeczeństwa i  decydentów wszelkich szczebli o  powadze sytuacji 
i o działaniach mogących tą sytuację poprawić.

Przedstawiony w  tym raporcie rozdział o  wpływie zanieczysz-
czeń powietrza na zdrowie ludzi przyczynia się do uzupełnienia 
wiedzy niezbędnej do zmotywowania działań zmniejszających zanie-
czyszczenie powietrza i narażenia na nie ludności Polski. Omawia on 
najczęstsze skutki zdrowotne zanieczyszczeń podając ich przykłady 
wybrane z  bogatej światowej literatury naukowej stale uzupełnia-
nej przez wyniki nowych badań. Obecny stan wiedzy, streszczony 
w tym rozdziale, nie budzi wątpliwości: lepsze zdrowie i dłuższe życie 

w zdrowiu wymaga czystego powietrza. Przykłady z wielu krajów do-
wodzą, że jego osiągnięcie jest możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 
Wymaga jednak zdecydowanej postawy społeczeństwa, popartego 
przez działania władzy samorządowej i państwowej wszelkich szcze-
bli, jak również przez wszystkie działy gospodarki, znajdującej w po-
lityce czystego powietrza swoją drogę rozwoju. 

proF. miChał KrzyżanoWSKi 
King’s college london

„Zdrowie człowieka i stan środowiska i są ściśle 
powiązane z jakością jego trzech podstawowych 
elementów - gleby, wody i powietrza. Jednak to  

jakość powietrza ma decydujące znaczenie  
w procesie zanieczyszczania środowiska.”
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badania prowadzone w  ciągu kilku ostatnich dekad w  wielu 
miejscach na świecie wskazują na istnienie związku pomiędzy ekspo-
zycją na zanieczyszczenia powietrza a występowaniem różnorakich 
negatywnych efektów zdrowotnych, patrz np. [Pope, Dockery 2006; 
Kampa, castanas 2007; brook et al. 2010; Kunzli et al. 2010; Kelly, 
Fussell 2011; Genc et al. 2012; Wojdat et al. 2016; Krzyżanowski 2016; 
clifford et al. 2016]. szczególnie narażonymi grupami są dzieci (tak-
że w okresie prenatalnym), osoby z  istniejącymi chorobami układu 
krążenia i układu oddechowego oraz osoby starsze. ekspozycja na za-
nieczyszczenia powietrza wiąże się też ze zwiększoną umieralnością, 
a także ze skróceniem oczekiwanej długości życia. co istotne, wpływ 
ten jest wyraźnie widoczny nawet przy stosunkowo niskich stężeniach 
zanieczyszczeń. 

Z punktu widzenia ochrony zdrowia i  życia ludzkiego, szcze-
gólnie ważną szkodliwą substancją obecną w  powietrzu jest pył 
PM2.5, czyli drobna frakcja pyłu zawieszonego (cząstki o średnicy 
aerodynamicznej poniżej 2.5 µm). Poza rozmiarami (a także kształ-
tem, w szczególności wielkością powierzchni) cząstek pyłu, wpływ 
zanieczyszczeń pyłowych na zdrowie może też zależeć od ich składu 
chemicznego, który z  kolei silnie zależy od pochodzenia (źródła) 
pyłu [Donaldson et al. 2000; AQG 2006]. Uważa się, że pył mineral-
ny (pył pochodzący z erozji gleby, czy też pył pustynny) jest mniej 
niebezpieczny dla zdrowia niż pył pochodzący ze spalania paliw ko-
palnych lub biomasy. W szczególności, w skład pyłu pochodzącego 
z  procesów spalania mogą wchodzić różne szkodliwe dla zdrowia 
substancje, np. rakotwórcze i  mutagenne wielopierścieniowe wę-
glowodory aromatyczne (WWA) i ich nitrowe pochodne, azaareny 
i  inne wielopierścieniowe związki aromatyczne, związki z  grupy 
dioksyn (PcDD/F), a  także metale ciężkie i  przejściowe oraz ich 
związki.

szkodliwe działanie wykazują również zanieczyszczenia gazowe, 
takie jak tlenek węgla (cO) dwutlenek siarki (sO2), dwutlenek azotu 
(NO2), czy powstający w reakcjach fotochemicznych ozon troposfe-
ryczny (O3) [AQG 2006]. Zazwyczaj mamy zresztą do czynienia z jed-
noczesną ekspozycją na zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. W wyniku 
reakcji między substancjami gazowymi (amoniak, tlenki siarki i tlen-
ki azotu) mogą również powstawać tzw. pyły wtórne, a skład chemicz-
ny pyłów pierwotnych może podlegać modyfikacji.

Wśród wszystkich państw Unii europejskiej (Ue), to właśnie 
w  naszym kraju występują zarówno najwyższe stężenia WWA, jak 
i  pyłowych zanieczyszczeń powietrza, a  najbardziej zanieczyszczo-
nym dużym miastem w Ue od lat jest Kraków. Warto jednak podkre-

ślić, że w wielu polskich miejscowościach stan powietrza jest równie 
zły, a często wyraźnie gorszy niż w Krakowie.

Z danych udostępnionych niedawno przez światową Organizację 
Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) wynika, iż wśród 
50 miejscowości w  europie o  najwyższym średniorocznym stęże-
niu PM2.5 jest ponad 30 miejscowości polskich, zaś zwycięzcą w tej 
niechlubnej konkurencji jest nie jak w roku 2012 Kraków, a żywiec 
[WHO APDb] (dane za rok 2013, zestawienie to obejmuje wyłącznie 
miejscowości, w których znajdują się stacje monitoringu zanieczysz-
czeń powietrza).

choć poziomy zanieczyszczeń pyłowych oraz WWA z roku na 
rok wykazują w  Polsce pewną tendencję spadkową (co, jak można 
domniemywać, ma związek nie tyle z działaniami naprawczymi, ile 
raczej z łagodniejszym przebiegiem zim w ostatnich latach), to w na-
szym kraju mamy wciąż do czynienia z wysokimi rocznymi stężeniami 
PM2.5 [GiOś raport 2014 b], nawet 3-4 -krotnie przekraczającymi 
maksymalne stężenie zalecane przez WHO (stężenie średnioroczne 
na poziomie 10 μg/m3) [AQG 2006; Krzyżanowski, cohen 2008]. 
Jeszcze poważniejsza sytuacja występuje jeśli chodzi o benzo[a]piren 
(b[a]P), substancję reprezentatywną dla związków z  grupy WWA. 
stężenia b[a]P w polskim powietrzu są od kilku do kilkunastu razy 
wyższe od wartości dopuszczonej prawem unijnym (1 ng/m3) [GiOś 
raport 2014 a], i jednocześnie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy 
wyższe niż w zachodniej europie [eeA baP]. W wielu polskich mia-
stach także średnie roczne stężenie dwutlenku azotu przekracza war-
tość dopuszczalną prawem unijnym, tj. 40 µg/m3 [GiOś raport 2014 
b; barańska, Klech 2016]; jest to jednocześnie także wartość zalecana 
przez WHO, patrz [AQG 2006; Krzyżanowski, cohen 2008].

Za taki stan rzeczy Polacy płacą bardzo wysoką cenę: szacuje 
się, iż rocznie z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem 
przedwcześnie umiera w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób [eeA ra-
port].

Przyczyn fatalnej jakości powietrza w Polsce jest kilka. Jeśli cho-
dzi o całkowitą emisję zanieczyszczeń, to według danych Krajowego 
Ośrodka bilansowania i Zarządzania emisjami [KObiZe], głównym 
źródłem pyłu zawieszonego i dominującym źródłem zarówno WWA, 
jak i  związków z  grupy dioksyn są w  Polsce domowe piece i  kotły 
opalane węglem i drewnem. są to zazwyczaj prymitywne urządzenia 
o niskiej sprawności, charakteryzujące się bardzo wysoką emisyjno-
ścią [ieś raport 2014]. Dodatkowo, często także używany jest opał 
bardzo złej jakości (jak np. muł czy miał węglowy, które w większości 
państw Ue nie są w ogóle dopuszczone do stosowania w gospodar-
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stwach domowych), a nierzadko także spalane są różnego typu od-
pady komunalne (tworzywa sztuczne, meble). transport, szczególnie 
pojazdy z silnikami Diesla, ma obok energetyki zawodowej dominu-
jący udział w emisji tlenków azotu, a także znaczący (kilkanaście pro-
cent) udział w emisji pyłu zawieszonego, zwłaszcza jego najdrobniej-
szych frakcji. Nie można również zaniedbać udziału różnego rodzaju 
zakładów przemysłowych w emisji m. in. pyłu zawieszonego, WWA, 
tlenków azotu i siarki. 

Warto podkreślić, że udział poszczególnych źródeł w kształtowa-
niu jakości powietrza (wyrażanej przez stężenia szkodliwych substan-
cji w powietrzu) może być znacząco różny od ich udziału w całkowi-
tej emisji. to, jakie źródło zanieczyszczeń ma największy wpływ na 
jakość powietrza, silnie zależy od miejsca, pory roku, a nawet pory 
dnia. inny będzie udział poszczególnych typów źródeł w sąsiedztwie 
ruchliwej ulicy, inny w dzielnicy domów jednorodzinnych ogrzewa-
nych węglem lub drewnem, a jeszcze inny w pobliżu zakładu przemy-
słowego. Zupełnie inaczej wygląda też sytuacja w sezonie grzewczym, 
a inaczej w półroczu ciepłym.

Jednak w większości miejscowości w Polsce, nawet w wielu du-
żych aglomeracjach, dominujący wpływ na bardzo niską jakość po-
wietrza mają zanieczyszczenia produkowane przez domowe urządze-
nia grzewcze na paliwa stałe, czyli tzw. niska emisja powierzchniowa. 
Jest to sytuacja odmienna niż w  UsA, Kanadzie i  krajach europy 
zachodniej, gdzie niska emisja jest problemem nieporównywalnie 
mniejszym niż w Polsce, a w centrach miast dominującym źródłem 
zanieczyszczeń jest zazwyczaj motoryzacja. Nie znaczy to jednak, że 
polskie miasta nie borykają się z problemem zanieczyszczeń genero-
wanych przez samochody, ponieważ także w naszym kraju motoryza-
cja ma bardzo istotny wpływ na jakość powietrza. Wiąże się to m. in. 
z bardzo znaczną liczbą samochodów osobowych przypadających na 
1000 mieszkańców, wiekiem i stanem technicznym pojazdów, proce-
derem usuwania filtrów cząstek stałych (DPF, FAP) z nowych pojaz-
dów z silnikiem Diesla, a także faworyzującymi transport za pomocą 
samochodu osobowego rozwiązaniami urbanistycznymi i infrastruk-
turalnymi.

Pomimo bardzo znacznej redukcji ilości szkodliwych substan-
cji (w szczególności pyłów i sO2) emitowanych przez przemysł, jaka 
miała miejsce w  naszym kraju od lat 80-tych XX wieku, w  wielu 
miejscach w Polsce zakłady przemysłowe (w szczególności koksow-
nie, huty, rafinerie ropy naftowej, elektrownie węglowe, ale także np. 
zakłady produkujące płyty wiórowe) pozostają bardzo istotnym źró-
dłem zanieczyszczeń powietrza.

Poniżej przedstawiono pokrótce wyniki wybranych badań, uka-
zujących najważniejsze aspekty wpływu zanieczyszczeń powietrza na 
zdrowie człowieka. Liczba tego typu badań jest ogromna i stale rośnie. 
Z tego względu lista prac oryginalnych, na jakie się tu powołujemy, 
z pewnością nie może być traktowana jako kompletna i wyczerpująca, 
podobnie jak dobór omawianych zagadnień.

również dokładniejsze omówienie mechanizmów oddziaływa-
nia poszczególnych składowych zanieczyszczenia powietrza na orga-
nizm człowieka, jak również omówienie fizjologicznych i anatomicz-
nych skutków ekspozycji na zanieczyszczenia, czy też roli czynników 
genetycznych w  determinowaniu podatności na wpływ zanieczysz-
czeń powietrza przekracza ramy niniejszego tekstu. informacje do-
tyczące tych zagadnień można znaleźć m. in. w pracach [brunekreef, 
Holgate 2002; bernstein et al. 2004; Kunzli et al. 2010; Kelly, Fussell 
2011; Ko, Hui 2012; Wojdat et al. 2016].

Należy także podkreślić, że oprócz badań przeprowadzonych 
w chinach i indiach (gdzie problem zanieczyszczenia powietrza osią-
ga rekordowe w skali świata rozmiary), większość cytowanych przez 
nas badań przeprowadzono w miejscach, w których stężenia zanie-
czyszczeń powietrza pyłem zawieszonym i WWA są niższe (niekiedy 
znacznie) niż w wielu miejscowościach w Polsce.
WPłyW ZANiecZysZcZeń POWietrZA NA UMierALNOść
Związek pomiędzy narażeniem na zanieczyszczenia powietrza 
a umieralnością został zauważony już dawno, choć początkowo uwa-
ga lekarzy i opinii publicznej koncentrowała się głównie na wyjątko-
wych, szczególnie tragicznych w  skutkach wydarzeniach, z  których 
najbardziej znanym jest tzw. Wielki smog Londyński z grudnia 1952 
roku. Utrzymujące się wtedy przez kilka dni bardzo wysokie stężenia 
pyłu zawieszonego i dwutlenku siarki stały się w krótkim czasie przy-
czyną ok. 4 tys. zgonów [Logan 1953]. Większość przypadków zgonu 
dotyczyła osób w wieku powyżej 45 lat, ale zwiększoną umieralność 
odnotowano we wszystkich grupach wiekowych. Prawie dwukrotnie 
wyższa niż zwykle była liczba zgonów wśród noworodków, ponad 
dwukrotnie wyższa - w przypadku dzieci w wieku 4 tyg. - 1 rok, zaś 
w każdej z trzech grup wiekowych (45-64 lat, 65-74 i powyżej 75) lat 
liczba zgonów zwiększyła się prawie trzykrotnie. szczególny wzrost 
odnotowano jeśli chodzi o liczbę zgonów z powodu zapalenia oskrzeli 
(ponad ośmiokrotny) i zapalenia płuc (prawie trzykrotny); zauważal-
nie podwyższona umieralność związana z tymi chorobami utrzymy-
wała się jeszcze przez kilka tygodni [Logan 1953]. Obecnie szacuje się, 
że całkowita liczba ofiar Wielkiego smogu Londyńskiego to ok. 12 tys. 
osób [bell, Davis 2001]. 
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Podobne epizody wysokich poziomów zanieczyszczeń powietrza 
i związanej z tym znacząco podwyższonej umieralności miały miejsce 
m. in. w 1930 r. w dolinie Mozy (60 zgonów) [Firket 1936], w 1948 
r. mieście Donora (UsA); poza Wielkim smogiem z roku 1952, na-
leży wymienić też dwa inne zdarzenia z Londynu: z roku 1948 oraz 
1962; każde z nich kosztowało życie ponad 300 osób [Logan 1953; 
schwartz, Marcus 1990; brunekreef, Holgate 2002]. Wszystkie wy-
mienione zdarzenia wydarzyły się w półroczu chłodnym (w sezonie 
grzewczym); wydaje się też, że we wszystkich przypadkach kluczowe 
było występowanie na stosunkowo niewielkiej wysokości tzw. war-
stwy inwersyjnej (w przypadku której obserwuje się nietypowe zja-
wisko wzrostu temperatury powietrza wraz z wysokością od poziomu 
terenu), uniemożliwiającej rozpraszanie się zanieczyszczeń.

W przypadku tak ekstremalnie wysokich stężeń zanieczyszczeń 
powietrza, jakie występowały w czasie Wielkiego smogu w Londynie 
czy też w trakcie innych podobnych incydentów, nie ma raczej obec-
nie wątpliwości co do przyczynowo-skutkowego charakteru związku 
pomiędzy ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza a efektami zdro-
wotnymi (w tym podwyższoną umieralnością). Jednak wiele badań 
pokazało istnienie wyraźnej korelacji pomiędzy ekspozycją na zanie-
czyszczenia pyłowe (zarówno ekspozycją krótko-, jak i długotermino-
wą) a  podwyższoną umieralnością również przy znacznie niższych 
stężeniach zanieczyszczeń.

Na początku lat 90-tych, analizując dane z kilku amerykańskich 
miast, schwartz i wsp. pokazali że wzrost dobowych stężeń tsP (ang. 
total suspended Particulate, miara stężenia pyłu zawieszonego uży-
wana do lat osiemdziesiątych w wielu miejsach na świecie) o 100 µg/
m3 zwiększa umieralność następnego dnia o  kilka procent (4-7%, 
w zależności od konkretnego miasta) [schwartz 1991; schwartz, Do-
ckery 1992 a; schwartz, Dockery 1992 b; Pope et al. 1992]. Do po-
dobnych wniosków prowadziły także badania niemieckie [Wichman 
et al. 1989] i  analiza danych z Londynu z  lat 1958-1972 [schwartz, 
Marcus 1990].

Przytoczone powyżej badania zostały wkrótce uzupełnione 
o wyniki dwóch dużych badań kohortowych, w których analizowa-
no wpływ narażenia długoterminowego [Dockery et al. 1993; Pope et 
al. 1995]. W szczególności, Dockery i wsp. pokazali, że umieralność 
w najbardziej zanieczyszczonym z sześciu badanych przez nich miast 
(steubenville) była o 26% wyższa niż w miejscowości o najniższym, 
spośród badanych miast, poziomie zanieczyszczeń pyłowych. (War-
to zwrócić uwagę, że już od roku 1983 w steubenville średnie roczne 
stężenie PM2.5 utrzymywało się poniżej 30 µg/m3, czyli było niższe 
niż stężenia występujące obecnie w wielu polskich miejscowościach.) 
Wyniki obu tych badań zostały potwierdzone przez zespół niezależ-
nych ekspertów [Krewski et al. 2000], a  także znacznie rozszerzone 
w późniejszych pracach [Pope et al. 2002; schwartz et al. 2002; La-
den et al. 2006]. W pracy [Pope et al. 2002] pokazano, że zwiększenie 
długoterminowego narażenia na PM2.5 o 10 µg/m3 przekłada się na 

wzrost umieralności o 4%, 6% i 8% odpowiednio w przypadku umie-
ralności całkowitej, umieralności związanej z chorobami układu krą-
żenia i  umieralności związanej z  rakiem płuca (w  przypadku innej 
miary narażenia wartości te wynosiły odpowiednio 6%, 9% i 14%). 
Pokazano także, że w przypadku PM10 i PM15 (cząstki o  średnicy 
aerodynamicznej odpowiednio poniżej 10 i 15 µm) związek umieral-
ności z narażeniem na tę samą ilość (masę) pyłu danego rodzaju jest 
słabszy niż w przypadku PM2.5 , zaś dla cząstek większych niż 2.5 µm 
(ang. coarse particles) związku takiego w ogóle nie znaleziono.

Okazuje się również, że redukcja stężeń zanieczyszczeń powie-
trza prowadzi do spadku umieralności. W  czasie strajku zakładów 
metalurgicznych w Utah Valley, UsA (sierpień 1986 – wrzesień 1987) 
średnie stężenie PM10 zmniejszyło się o ok. 15µg/m3, zaś umieralność 
o 3.2% [Pope, Dockery 2006]. Wymowny jest również przykład Du-
blina, gdzie po wprowadzeniu ograniczeń w dystrybucji i handlu pa-
liwami stałymi w 1990 roku zaobserwowano szybką, wyraźną i trwałą 
poprawę jakości powietrza (spadek stężeń zanieczyszczeń pyłowych 
średnio o ok. 36 μg/m3). Przełożyło się to na zmniejszenie liczby zgo-
nów (średnio o ok. 360/rok), co stanowiło ok. 8% wszystkich zgonów 
[clancy et al. 2002].

Warto podkreślić, że związane z wieloletnim narażeniem na za-
nieczyszczenia pyłowe skrócenie oczekiwanej długości życia w wielu 
miejscach na świecie może przekraczać jeden rok [brunekreef, Hol-
gate 2002]. W  pracy [Pope et al. 2009] pokazano, że zmniejszenie 
długotrwałego narażenia na PM2.5 o 10 µg/m3 zwiększa oczekiwaną 
długość życia o 0.61 (+/- 0.20) roku.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat opublikowano wyniki wielu ba-
dań poświęconych wpływowi ekspozycji (zarówno krótko-, jak i dłu-
goterminowej) na zanieczyszczenia powietrza na umieralność i skró-
cenie oczekiwanej długości życia, patrz np. [Katsouyanni et al. 2001; 
Hoek et al. 2002; Peters, Pope 2002; Fischer et al. 2003; samoli et al. 
2003; Medina et al. 2004; samoli et al. 2005; boldo et al. 2006; roberts, 
Martin 2006; ballester et al. 2008; stylianou, Nicolich 2009; crouse et 
al. 2012; carey et al. 2013; beelen et al. 2014; Thurston et al. 2015], 
patrz też [brunekreef, Holgate 2002; Pope, Dockery 2006; badyda et 
al. 2016; Krzyżanowski 2016] i prace tam cytowane. systematyczny 
przegląd literatury na temat efektów zdrowotnych narażenia na za-
nieczyszczenia pyłowe (do roku 2006) zawiera praca [Pope, Dockery 
2006].

Większość z wymienionych prac dotyczyła badań na kohortach 
europejskich i północnoamerykańskich, w przypadku których nara-
żenie badanych osób było zazwyczaj znacznie mniejsze niż w przy-
padku mieszkańców południowej Polski. Jednak badania tego typu 
prowadzi się też w miejscach o wyższych niż w Polsce stężeniach za-
nieczyszczeń, m. in. w chinach [Qian et al. 2008; shang et al. 2013].

W niektórych badaniach, np. w badaniach narodowej kohorty 
kanadyjskiej [crouse et al. 2012] zwiększenie ryzyka zgonu, związa-
ne z podwyższonym, długoterminowym narażeniem, obserwowano 
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już przy stężeniach zanieczyszczeń pyłowych niższych od zaleceń 
WHO (średnioroczne stężenie PM2.5 poniżej 10 µg/m3) [Krzyża-
nowski 2016].

Warto przytoczyć tu także opublikowane niedawno wyniki ba-
dania obejmującego ponad pół miliona dorosłych (51-70 lat) miesz-
kańców UsA w latach 2000-2009 [Thurston et al. 2015]. Długookre-
sowe narażenie na PM2.5 w tej kohorcie było stosunkowo niskie, ale 
i  tak okazało się być związane z  ryzykiem zgonu z  ogółu przyczyn 
zewnętrznych (Hr=1.03 na 10 µg/m3) i zgonu z powodu chorób ukła-
du krążenia (Hr=1.10 na 10 µg/m3) oraz chorób układu oddechowe-
go (Hr=1.05 na 10 µg/m3) , przy czym w tym ostatnim przypadku 
wzrost ryzyka nie był statystycznie istotny, z  wyjątkiem podgrupy 
osób, które nigdy nie paliły (Hr=1.27 na 10 µg/m3).

Jednak np. w badaniu narodowej kohorty angielskiej [carey et al. 
2013] obejmującej ok. 835 tys. osób w wieku 40-89 lat, obserwowa-
nych w latach 2003-2007, inaczej niż w przypadku badań prowadzo-
nych w UsA zaobserwowano silniejszy związek między narażeniem 
na zanieczyszczenia powietrza a umieralnością w przypadku zgonów 
związanych z chorobami układu oddechowego, niż w przypadku zgo-
nów związanych z chorobami układu krążenia.

Z kolei meta-analiza danych z 22 europejskich badań kohorto-
wych, rozpoczętych przeważnie na początku lat dziewięćdziesiątych 
XX w. i obejmujących 367 tys. osób, nie pokazała związku narażenia 
na zanieczyszczenia powietrza (pył zawieszony, tlenki azotu) z umie-
ralnością ani w przypadku choroby niedokrwiennej serca, ani w przy-
padku zawału mięśnia sercowego [beelen et al. 2014]. Natomiast 
znaleziono taki związek w przypadku umieralności związanej z cho-
robami naczyniowymi mózgu (Hr = 1.21). Jednak w  tych samych 
kohortach zaobserwowano związek narażenia z  występowaniem 
nowych przypadków udaru mózgu i choroby niedokrwiennej serca 
[Krzyżanowski 2016].

Warto też zwrócić uwagę, że w przypadku znacznej części popu-
lacji ocena narażenia na podstawie stężeń typowych dla tła miejskie-
go może prowadzić do niedoszacowania wpływu zanieczyszczeń na 
zdrowie [Hoek et al. 2002].

rekomendowane obecnie przez światową Organizację Zdrowia 
(WHO) wartości współczynników ryzyka dla umieralności całkowi-
tej związanej z narażeniem na zanieczyszczenia pyłowe są następują-
ce: dla ekspozycji długoterminowej rr = 1.062 (1.040-1.083) na 10 
µg/m3 PM2.5 (dla średniej rocznej), dotyczy osób powyżej 30 roku ży-
cia, zaś dla ekspozycji krótkoterminowej rr = 1.0123 (1.0045-1.0201) 
na 10 µg/m3 PM2.5 (dla średniej dobowej), dotyczy wszystkich grup 
wiekowych [HrAPie].

Użycie rekomendowanych przez WHO współczynników ryzyka 
pozwala oszacować, że rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza 
pyłem PM2.5 umiera w naszym kraju ponad 44 tys. osób [eeA] (dane 
dla roku 2012). Dodatkowo, 1600 zgonów przypisuje się wpływowi 
dwutlenku azotu, a ponad tysiąc wpływowi ozonu troposferycznego 
[eeA 2015]. Warto podkreślić, że zanieczyszczenie powietrza skraca 
życie mieszkańców Polski od 6 do ponad 12 miesięcy [Krzyżanowski 
2016].

Konkretne, zależne od poziomu narażenia wartości współczyn-
ników ryzyka dla umieralności całkowitej, umieralności związanej 
z chorobami układu krążeniowo-oddechowego, umieralności związa-
nej z chorobą niedokrwienną serca, oraz umieralności związanej z ra-
kiem płuca, jak i wynikające z nich liczby przedwczesnych zgonów, 
które można przypisać wpływowi pyłu PM2.5 w jedenastu polskich 
aglomeracjach zostały policzone w pracy [badyda et al. 2016].

WPłyW ZANiecZysZcZeń POWietrZA NA UKłAD ODDe-
cHOWy
Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z  najważniejszych szkodli-

wych czynników środowiskowych wpływających na rozwój i  funk-
cjonowanie układu oddechowego. Wyniki wielu badań pokazują, że 
zarówno krótko- jak i długoterminowa ekspozycja na podwyższone 
stężenia typowych zanieczyszczeń powietrza wiąże się ze zwiększoną 
chorobowością i umieralnością związaną z chorobami układu odde-
chowego [brunekreef, Holgate 2002; Pope, Dockery 2006; Kampa, 
castanas 2007; Kunzli et al. 2010; Kelly, Fussell 2011]. Znanych jest 
też wiele przykładów na to, że poprawa jakości powietrza przekłada 
się na poprawę stanu zdrowia populacji, w szczególności jeśli chodzi 
o choroby i zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego.

Dobrze ilustruje to przytaczany już przypadek Utah Valley, gdzie 
z powodu strajku huty znacząco spadły stężenia zanieczyszczeń po-
wietrza, a wraz z nimi także liczba hospitalizacji z powodu zapalenia 
oskrzeli i zaostrzeń astmy. szczególnie silny (ok. dwukrotny) spadek 
liczby hospitalizacji zaobserwowano wśród dzieci do lat pięciu [Pope 
1991]. Po zakończeniu strajku i  wznowieniu produkcji, ponownie 
wzrosły zarówno stężenia zanieczyszczeń, jak i liczba hospitalizacji.

Podobne jak w  Utah Valley zależności zaobserwowano we 
wschodnich landach Niemiec (dawnym NrD), gdzie w latach 90-tych 
zauważalnej poprawie uległa jakość powietrza (znaczący spadek stę-
żeń pyłu zawieszonego i dwutlenku siarki). W konsekwencji, zaobser-
wowano także wyraźny spadek liczby przypadków zapalenia oskrzeli 
i zatok wśród dzieci w wieku 5-14 lat [Heinrich et al. 2002]. 

również badania kohortowe prowadzone w szwajcarii wykazały, 
że nawet stosunkowo niewielka redukcja narażenia na zanieczyszcze-
nia powietrza (stężenia PM10 spadły średnio o  6.2 μg/m3 na prze-
strzeni dekady 1991-2002) przełożyła się na zmniejszenie dolegliwo-
ści ze strony układu oddechowego i poprawę jego funkcjonowania, 
zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych [Ackermann-Liebrich et al. 
1997; braun-Fahrländer et al. 1997; bayer-Oglesby et al. 2005; schin-
dler et al. 2009].

WPłyW eKsPOZycJi PreNAtALNeJ NA rOZWóJ i  FUNK-
cJONOWANie UKłADU ODDecHOWeGO
Negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy 
zaczyna się już na etapie życia płodowego, co pokazują nie tylko wy-
niki badań epidemiologicznych, ale też wyniki badań na zwierzętach 
laboratoryjnych [Hamada et al. 2007; Fedulov et al. 2008; Auten et al. 
2009].

badania kohortowe prowadzone od 2000 r. w Krakowie na gru-
pie kilkuset matek i ich dzieci [Jędrychowski et al. 2005; Jędrychowski 
et al. 2007; Jędrychowski et al. 2010; Jędrychowski et al. PL] pokazują, 
iż wyższe narażenie ciężarnych matek na pył PM2.5 i WWA pociąga 
za sobą liczne negatywne skutki zdrowotne u dziecka, m. in. przekła-
dając się także na gorszy rozwój i funkcjonowanie układu oddecho-
wego w wieku późniejszym.

Zaobserwowano między innymi, że wyższa prenatalna ekspozy-
cja na substancje z grupy WWA była związana z częstszym występo-
waniem objawów świadczących o zapaleniu górnych i dolnych dróg 
oddechowych u niemowląt [Jędrychowski et al. PL; Jędrychowski et 
al. 2005]. Dzieci narażone w okresie prenatalnym na wyższe stężenia 
zanieczyszczeń pyłowych miały w wieku pięciu lat niższe wartości cał-
kowitej objętości wydechowej płuc (średnio o ok. 100 ml), co, jak pi-
szą autorzy, może świadczyć o gorszym wykształceniem płuc u dzieci 
z tej grupy; znacznie częściej też występowały u nich infekcje dróg od-
dechowych. Okazało się także, że prenatalna ekspozycja na nawet sto-
sunkowo niskie stężenia PM2.5 zwiększała podatność na nawracające 
zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc. efekt ten obserwowano zarówno 
u dzieci, u których astmy nie stwierdzono, jak i, w znacznie większym 
stopniu, u dzieci astmatycznych: 

„O  wadze zagadnienia świadczy fakt, że o  ile w  grupie dzieci 
z wysoką ekspozycją na PM 2.5 prawdopodobieństwo nawracającego 
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zapalenia płuc było średnio 3 razy większe niż w grupie dzieci z grupy 
kontrolnej (niska ekspozycja), to wśród dzieci astmatycznych praw-
dopodobieństwo nawrotowego zapalenia oskrzeli było pięciokrotnie 
wyższe niż w grupie dzieci nie-astmatycznych. Podobne różnice za-
obserwowano w   odniesieniu do nawrotowego zapalenia oskrzeli” 
[Jędrychowski et al. PL].

co bardzo istotne, autorzy podkreślają też, że nawracające infek-
cji dróg oddechowych i zapalenie płuc przebyte w dzieciństwie mają 
istotny wpływ na sprawność wentylacyjną płuc w późniejszym wieku.

AstMA OsKrZeLOWA
Obecnie dysponujemy już mocnymi dowodami na to, że narażenie 
na zanieczyszczenia powietrza takie jak pył zawieszony, dwutlenek 
azotu i ozon, wiąże się z większym prawdopodobieństwem nasilenia 
objawów astmy, a także z większą ilością przyjmowanych leków oraz 
większą liczbą pobytów w  szpitalach, [schwartz et al. 1993; Lipsett 
et al. 1997; tenías et al. 1998; Just et al. 2002; Lin et al. 2008; Pantea 
et al. 2008; Kelly, Fussell 2011; Ding et al. 2015;yamazaki et al. 2015; 
tétreault et al. 2016]. W swoich rekomendacjach WHO podaje dla 
zaostrzeń astmy rr = 1.028 (1.006 -1.051) na 10 µg/m3 PM10 (dla 
średniej dobowej) [HrAPie].

istnieją także badania, pokazujące że długoterminowe narażenie 
na zanieczyszczenia powietrza może przyczyniać się do rozwoju ast-
my, patrz [Kelly, Fussell 2011] i prace tam cytowane, np. [Mcconnell 
et al. 2010]. W szczególności, niedawno opublikowane wyniki dużych 
kanadyjskich badań kohortowych [tétreault et al. 2016] pokazują, że 
narażenie zarówno na PM2.5, jak i na zanieczyszczenia gazowe takie 
jak NO2 i O3, wiąże się z występowaniem nowych przypadków astmy 
u dzieci. Pokazano istnienie takiego związku również w przypadku 
osób dorosłych [McDonnell et al. 1999; Künzli et al. 2009; Lindgren 
et al. 2009].

Niemniej, część z przeprowadzonych w ciągu ostatnich dwu de-
kad badań nie wykazało związku między długookresową ekspozy-
cją na zanieczyszczenia powietrza a częstością występowania astmy 
(patrz np. [Anderson et al. 2012; Mölter et al. 2014), lub związek taki 
istniał, ale nie był statystycznie istotny. Na przykład, z  osiemnastu 

badań dotyczących związku między narażeniem na dwutlenek azotu 
a chorobowością astmy, będących przedmiotem meta-analizy w pra-
cy [Favarato et al. 2014] czternaście prac wskazywało na istnienie ta-
kiego związku, ale tylko w dwóch pracach przedstawione wyniki były 
statystycznie istotne.

Należy jednak pamiętać, że między poszczególnymi badaniami 
istnieją często duże różnice, w szczególności pod względem sposobu 
oceny narażenia populacji na zanieczyszczenia powietrza.

co więcej, w przypadku rozwoju astmy kluczowe może być pro-
zapalne działanie najdrobniejszych frakcji pyłu zawieszonego, oraz 
zawartych w  pyle substancji, takich jak metale przejściowe (i  ich 
związki) czy węglowodory [Donaldson et al. 2000]. to od zawartości 
tych właśnie składowych, a nie od całkowitego stężenia pyłu w może 
zatem zależeć siła związku między narażeniem na zanieczyszczenia 
pyłowe a zapadalnością na astmę.

Na koniec warto zaznaczyć, że w Polsce na astmę może cierpieć 
nawet ok. 4 mln. osób, z których aż 50% nie ma ustalonego rozpozna-
nia i w związku z tym nie jest właściwie leczona [Dąbrowiecki et al. 
2016; ecAP]. 

PrZeWLeKłA ObtUrAcyJNA cHOrObA PłUc (POcHP)
POchP jest istotnym problemem zarówno w krajach rozwijających 
się, jak i w krajach rozwiniętych. szacuje się, że w roku 2020 choro-
ba ta będzie na świecie trzecią przyczyną zgonów, a piątą przyczyną 
ograniczenia aktywności czy wręcz niepełnosprawności, co wiąże się 
z bardzo wysokimi kosztami społecznymi i ekonomicznymi [Ko, Hui 
2012; Mannino, braman 2007]. W Polsce, podobnie jak w przypadku 
astmy, liczba osób chorujących na POchP jest bardzo duża (około 2 
mln.), a większość z nich (ok. 80%) nie ma ustalonego rozpoznania, 
co sprawia, że pacjenci nie są objęci właściwym leczeniem [Dąbro-
wiecki et al. 2016].

choć pewną rolę w rozwoju POchP odgrywają czynniki gene-
tyczne, najważniejszym czynnikiem ryzyka powstawania tej choroby 
w  dalszym ciągu pozostaje palenie tytoniu, któremu przypisuje się 
jednak zazwyczaj poniżej 80% przypadków POchP. Poza paleniem 
tytoniu, istotnym czynnikiem ryzyka dla POchP jest również naraże-
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nie zawodowe, a także narażenie na zanieczyszczenia powietrza [An-
dersen et al. 2011; Ko, Hui 2012].

Podobnie jak w przypadku astmy, wydaje się, że obecnie dys-
ponujemy przekonującymi dowodami na istnienie związku po-
między krótkotrwałym (np. kilkudniowym) wzrostem poziomów 
zanieczyszczeń powietrza a zaostrzeniami w przypadku pacjentów 
z  już istniejącą POchP, a  także ze zwiększoną chorobowością, 
a nawet umieralnością związaną z  tą chorobą [schwartz, Docke-
ry 1992; Dominici et al. 2006; Arbex et al. 2009; Andersen et al. 
2011; Kelly, Fussell 2011; Ko, Hui 2012]. Pokazano na przykład, że 
wzrost stężenia PM2.5 o 10 µg/m3 zwiększa liczbę przyjęć szpital-
nych z powodu zaostrzeń POchP o 0.9%, przy czym efekt ten był 
ponad trzykrotnie silniejszy w przypadku osób po 75 roku życia 
(wzrost o 1.47%) niż w przypadku osób w wieku 65-74 lat (wzrost 
o 0.42%) [Dominici et al. 2006].

Pokazano także, że w porównaniu z ogółem populacji, związana 
z narażeniem na zanieczyszczenia powietrza umieralność jest znacz-
nie wyższa wśród pacjentów powyżej 65 roku życia, cierpiących na 
POchP [Zanobetti et al. 2008]. Związek między ekspozycją na za-
nieczyszczenia powietrza a umieralnością związaną z POchP był też 
badany w pracy [Naess et al. 2007]. Związek ten okazał się istotny dla 
wszystkich badanych zanieczyszczeń (PM2.5, PM10 i NO2), w oby-
dwu badanych grupach wiekowych (51-70 oraz 71-90 lat), jak rów-
nież dla obu płci.

istnieją także badania, sugerujące istnienie związku między 
długotrwałym podwyższonym narażeniem na zanieczyszczenia po-
wietrza (w  tym mieszkaniem w  pobliżu drogi o  dużym natężeniu 
ruchu), a zapadalnością na POchP [schikowski et al. 2005; Lind-
gren et al. 2009; Andersen et al. 2011], zaś szczególnie silny związek 
między narażeniem na zanieczyszczenia a zapadalnością na POchP 
obserwowano wśród chorych na cukrzycę i astmatyków [Andersen 
et al. 2011].

Z kolei w pracy [schikowski et al. 2005] pokazano, że wzrost dłu-
goterminowego (średnia 5-letnia) narażenia na PM10 o 7 µg/m3 był 
związany nie tylko ze współczynnikiem ryzyka występowania POchP 
równym 1.33, ale także z 5-procentową redukcją natężonej pierwszo-
sekundowej objętości wydechowej (FeV1) i 3.7-procentową redukcją 
natężonej pojemności życiowej (FVc). Okazało się też, że występowa-
nie POchP u osób mieszkających w pobliżu (poniżej 100 m) ruchliwej 
ulicy było 1.79 razy bardziej prawdopodobne niż w przypadku osób 
mieszkających w większej odległości. Zaznaczmy, że nawet stosunkowo 
niewielkie, pozornie nieistotne na poziomie jednostek zmiany parame-
trów takich jak FeV1 czy FVc przekładają się na znaczący z punktu 
widzenia zdrowia populacji efekt [Kunzli et al. 2000].

Podobne badania prowadzono także w  Polsce. W  pracy [ba-
dyda 2013], prezentującej wyniki badań niemal 5000 osób, poka-
zano, że w porównaniu do mieszkańców mniej zanieczyszczonych 
(szczególnie jeśli chodzi o  stężenia NO2) terenów wiejskich (Pod-
lasie, roztocze), wśród osób mieszkających w Warszawie w pobliżu 
ruchliwych ulic ok. czterokrotnie częściej występowały cechy obtu-
racji oskrzeli. Odsetek osób z obturacją oskrzeli wśród mieszkań-
ców Warszawy, w zależności od miejsca zamieszkania zawierał się 
w przedziale 5.1%- 12.3%, podczas gdy w przypadku mieszkańców 
terenów wiejskich był znacznie niższy (2.0% - 2.6%). W porówna-
niu z mieszkańcami wsi, Warszawiacy znacznie częściej deklarowali 
także występowanie m. in. takich chorób jak zapalenie oskrzeli, za-
palenie płuc czy astma.

Z kolei badania prowadzone przy okazji Dni spirometrii poka-
zały, między innymi, że odsetek niepalących osób z obturacją oskrzeli 
jest istotnie wyższy wśród zamieszkujących w pobliżu ruchliwej uli-
cy (badano dwa przypadki: odległość poniżej 50 m i poniżej 100 m). 
Wpływ odległości od ruchliwej ulicy zaznaczał się silniej w przypad-

ku dużych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) niż w przypadku 
mniejszych miejscowości [Dąbrowiecki et al. 2016]. 

Jednak w niektórych badaniach nie wykazano istnienia związku 
między stężeniami zanieczyszczeń powietrza lub mieszkaniem w po-
bliżu drogi o dużym natężeniu ruchu, a redukcją FVc i FeV1 czy też 
zapadalnością na POchP [Pujades-rodriguez et al. 2009; Atkinson 
et al. 2014], albo też pokazano, że większe natężenie ruchu kołowego 
w miejscu zamieszkania było co prawda w istotny sposób związane 
z obniżeniem FVc i FeV1 u kobiet, ale już nie u mężczyzn [Kan et 
al. 2007].

Zatem związek między narażeniem na zanieczyszczenia po-
wietrza a występowaniem nowych przypadków POchP wciąż nie 
jest jasny, i zagadnienie to wymaga dalszych badań [Atkinson et 
al. 2014].

iNFeKcJe DróG ODDecHOWycH.
ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza istotnie zwiększa zapa-
dalność na infekcje dróg oddechowych, w  tym na zapalenie płuc, 
w szczególności w przypadku dzieci [Dockery et al. 1989; Wong et al. 
1999; Lin et al. 2005; Mehta et al. 2013; Macintyre et al. 2014] i osób 
starszych [schwartz 1994; Wong et al. 1999; simoni et al. 2015]. Warto 
tu przypomnieć, że zapalenie płuc jest jedną z ważniejszych przyczyn 
zgonu w krajach rozwiniętych [Gittins et al. 2013].

W przypadku osób starszych, związek między krótkotermino-
wym narażeniem na zanieczyszczenia powietrza a  zapadalnością 
na zapalenie płuc pokazują np. prace [schwartz 1994; Hong Qiu 
et al. 2014; Halonen et al. 2009]. istnieją też badania, pokazujące 
wpływ długoterminowej ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza 
na wzrost ryzyka występowania infekcji dróg oddechowych. co 
istotne, wzrost zapadalności jest obserwowany już przy niskich stę-
żeniach zanieczyszczeń [Neupane et al. 2010], patrz też [Zanobetti, 
Woodhead 2010].

W  przeglądowej pracy [ciencewicki, Jaspers 2007] omówiono 
z kolei wyniki badań nad wpływem zanieczyszczeń powietrza na za-
padalność i  chorobowość związaną z  wirusowymi infekcjami dróg 
oddechowych.

ZANiecZysZcZeNiA POWietrZA A  cHOrOby NOWO-
tWOrOWe
rAK PłUcA
badania prowadzone w wielu miejscach na świecie pokazują wyraź-
nie, że zanieczyszczenia powietrza, tak zewnętrznego, jak i wewnętrz-
nego, znacząco zwiększają zapadalność i  umieralność związaną 
z rakiem płuca. choć ryzyko zachorowania na raka płuca, związane 
z  długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenia powietrza jest za-
zwyczaj mniejsze niż w ryzyko związane z wieloletnim paleniem ty-
toniu, niemniej jednak dotyczy obecnie praktycznie całej populacji. 
Według światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wpływowi zanie-
czyszczenia powietrza można było przypisać na całym świecie ok. 223 
tys. (co stanowiło ok. 15%) zgonów z powodu raka płuca w 2010 roku 
[iArc 2013 a; Kessler 2014].

W  2013 roku Międzynarodowa Agencja badań nad rakiem 
(iArc) sklasyfikowała zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego, 
w szczególności pył zawieszony - jako substancję o udowodnionym 
działaniu rakotwórczym (grupa i) [iArc 2013 b]. Wcześniej za kan-
cerogenne zostały również uznane spaliny emitowane przez silniki 
Diesla [iArc 2012].

Związek między narażeniem na zanieczyszczenia powietrza a za-
padalnością lub też umieralnością na raka płuca był przedmiotem 
badań już od dłuższego czasu (patrz np. [Pope et al. 2002; Nafstad 
et al. 2003; Laden et al. 2006; Vineis et al. 2006; raaschou-Nielsen et 
al. 2013; Heinrich et al. 2013; Hamra et al. 2014; Hamra et al. 2015] 
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oraz prace tam cytowane). badania takie prowadzono także w Polsce 
[Jędrychowski et al. 1989; Kapka et al. 2009]. 

Najnowsze oszacowania współczynnika ryzyka dla umieralno-
ści i  zapadalności na raka płuca w  przypadku długotrwałego nara-
żenia na zanieczyszczenia pyłowe (PM2.5 i   PM10) oraz dwutlenek 
azotu (NO2) wynikają z meta-analiz [Hamra et al. 2014; Hamra et al. 
2015], podsumowujących wyniki kilkunastu dużych badań kohorto-
wych prowadzonych w ciągu kilku ostatnich dekad głównie w UsA, 
europie Zachodniej i Japonii. W przypadku PM2.5 otrzymano rr = 
1.09 na 10 µg/m3, z 95-procentowym przedziałem ufności wynoszą-
cym (1.04, 1.14), zaś dla PM10 podobną, choć mniej precyzyjnie wy-
znaczoną wartość rr = 1.08 (1.00, 1.17) [Hamra et al. 2014]. ryzyko 
względne 1.09 na 10 µg/m³ oznacza, że zapadalność na raka płuca 
zwiększa się o 9% wraz ze wzrostem długookresowego narażenia po-
pulacji na PM2.5 o każde 10 µg/m³.

W przypadku NO2, otrzymano rr =1.04 (1.01, 1.08) na każ-
de 10 µg/m3 [Hamra et al. 2015]. Należy podkreślić, co zaznaczają 
też autorzy [Hamra et al. 2015], iż rakotwórcze działanie wykazują 
zapewne nie sam dwutlenek azotu, lecz inne substancje wchodzą-
ce w  skład zanieczyszczeń generowanych przez silniki spalinowe, 
a  których stężenia są dobrze skorelowane ze stężeniami NO2, np. 
lotne związki organiczne, bardzo drobne frakcje pyłu zawieszone-
go (ang. ultrafine particles) czy też WWA i  ich nitrowe pochodne 
(nitro-WWA).

Przeprowadzone meta-analizy wszystkich dostępnych badań 
kohortowych, prowadzonych w  kilkusettysięcznych grupach osób 
obserwowanych przez kilkanaście lat, pokazują więc wyraźny, sta-
tystycznie istotny związek między narażeniem na zanieczyszczenia 
pyłowe i tlenki azotu a zapadalnością i umieralnością na raka płuca. 

Na tle innych krajów europejskich, wpływ zanieczyszczenia po-
wietrza na powstawanie nowotworów (w tym raka płuca) wydaje się 
być szczególnie istotny w przypadku Polski. Ponieważ w Polsce typo-
we długookresowe narażenia na PM2.5 to 20-30 µg/m3, a w najbar-
dziej zanieczyszczonych miejscowościach południowej Polski ponad 
40 µg/m3 [WHO 2016], ryzyko raka płuca może być w nich większe 
nawet o 20-40% w porównaniu z czystszymi obszarami kraju.

chociaż w Polsce nie przeprowadzono dużych badań kohorto-
wych pozwalających na oszacowanie związku narażenia populacji na 
drobne pyły oraz ocenę ewentualnej różnicy siły tego związku w po-
równaniu z  obserwowanym w  innych krajach, problem wydaje się 
być w naszym kraju poważniejszy nie tylko dlatego, że stężenia za-
nieczyszczeń pyłowych są tak wysokie, ale także dlatego, że w porów-
naniu z krajami, w których prowadzone były przywoływane powyżej 
badania kohortowe, w sezonie grzewczym pył zawieszony w Polsce 
zawiera kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy więcej rakotwórczych 
związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycz-
nych [GiOś raport 2014; Junninen et al. 2009], azaarenów [Junni-
nen et al. 2009] czy związków z grupy dioksyn [Grochowalski 2002; 
christoph et al. 2005]. Podobna sytuacja ma też zapewne miejsce 
dla innych policyklicznych związków aromatycznych, i pochodnych 
WWA takich jak nitro-WWA [Makhniashvili 2003; Zaciera et al. 
2014; Andersson, Achten 2015]. Wiele z tych związków jest bardziej 
kancerogennych niż benzo[a]piren, którego rakotwórczy i mutagen-
ny charakter jest dobrze poznany [Denissenko et al. 1996; Andersson, 
Achten 2015].

Przemawiające do wyobraźni jest przeliczenie ilości wdychane-
go z powietrzem benzo[a]pirenu na równoważną liczbę papierosów, 
którą musiała by wypalić osoba dorosła o  przeciętnej aktywności 
fizycznej, by dostarczyć do organizmu taką samą ilość tej substancji. 
W zależności od miejscowości i uwzględnianego roku, równoważ-
nik ten może wynosić od kilkuset do nawet 3 tysięcy papierosów 
rocznie!

W Polsce, obok niskiej emisji, emisji przemysłowych i emisji za-
nieczyszczeń z transportu, istotnym źródłem substancji kancerogen-
nych obecnych w powietrzu wydaje się być także spalanie odpadów 
z tworzyw sztucznych w domowych paleniskach. bardzo trudno jest 
oszacować narażenie populacji i  skutki zdrowotne związane z  tym 
procederem (pomimo swojej szkodliwości wciąż w naszym kraju po-
wszechnym); w niektórych miejscach mogą one być jednak bardzo 
poważne.

iNNe cHOrOby NOWOtWOrOWe
Jak już wspomniano, zarówno zanieczyszczenia powietrza zewnętrz-
nego ogółem, jak i pył zawieszony zostały sklasyfikowane przez Mię-
dzynarodową Agencję badań nad rakiem (iArc) jako substancje 
o udowodnionym działaniu rakotwórczym (grupa i) [iArc 2013 b]. 
W oświadczeniu iArc podano, że poza rakiem płuca, wpływowi za-
nieczyszczeń powietrza przypisuje się też zwiększone ryzyko wystę-
powania raka pęcherza moczowego.

Pokazano także, iż podwyższone narażenie na tlenki azotu 
(które, jak wspomniano, są dobrym znacznikiem zanieczyszczeń 
generowanych przez motoryzację) w miejscu zamieszkania wiąza-
ło się z  zwiększonym ryzykiem występowania nowotworów mó-
zgu i  raka szyjki macicy u  osób dorosłych [raaschou-Nielsen et 
al. 2011].

Z kolei w pracy [Ghosh et al. 2013] pokazano, że z podwyższo-
nym narażeniem ciężarnych matek na tlenki azotu wiąże się wyższe 
ryzyko występowania chorób nowotworowych u ich dzieci we wcze-
snym dzieciństwie. Prenatalna ekspozycja na tlenki azotu w  całym 
okresie trwania ciąży była związana ze zwiększonym ryzykiem wystę-
powania białaczki limfoblastycznej; najsilniejszy związek zaobserwo-
wano w przypadku dwutlenku azotu. ekspozycja w czasie trzeciego 
trymestru ciąży wiązała się natomiast z podwyższonym ryzykiem wy-
stępowania nowotworów gałki ocznej.

Narażenie na różne składowe zanieczyszczenia powietrza jest 
także wiązane z  podwyższonym ryzykiem występowaniem innych 
nowotworów [clapp et al. 2008].

WPłyW ZANiecZysZcZeń POWietrZA NA UKłAD Krą-
żeNiA.
Największy wpływ zarówno krótkotrwałej, jak i  przewlekłej ekspo-
zycji na zanieczyszczenia powietrza na układ krążenia obserwowany 
jest u osób ze schorzeniami układu krążenia. Natomiast nawet u osób 
zdrowych, narażonych na zanieczyszczenia powietrza, szczególnie 
w  okresie podwyższonych poziomów zanieczyszczeń spotyka się 
przemijające bóle w klatce piersiowej, uczucie braku powietrza, gor-
szą tolerancję wysiłku [WHO Guidelines; chen et al. 2012].

Po uwzględnieniu wyników przeprowadzonych na całym świecie 
licznych badań epidemiologicznych, przewlekła ekspozycja na za-
nieczyszczenia powietrza została uznana za jedną z przyczyn chorób 
sercowo-naczyniowych u ludzi do tej pory zdrowych, co znalazło od-
zwierciedlenie w ostatnich wytycznych Polskiego Forum Profilaktyki 
i  w  opinii ekspertów europejskiego towarzystwa Kardiologicznego 
[PFP; Newby et al. 2014]. szczegółowy mechanizm wpływu zanie-
czyszczeń powietrza na układ sercowo-naczyniowy pozostaje nadal 
przedmiotem badań. Do chwili obecnej wiadomo, że pył zawieszo-
ny i niektóre substancje gazowe, inhalowane do płuc wywołują tam 
lokalny, lecz tak nasilony stan zapalny, że jego skutki odczuwane są 
przez cały układ krążenia [Newby et al. 2014; bollati et al. 2014; Du 
et al. 2016].

U zdrowych osób, które poddane były ekspozycji na zanieczysz-
czenia powietrza, obserwowano wzrost stężeń cytokin prozapalnych 
takich crP, iL-6, iL-8 and iL-1β (w porównaniu do osób żyjących 
w obszarach mniej zanieczyszczonych), [van eeden et al. 2001; Gur-
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gueira et al. 2002; steinvil et al. 2008; Meier et al. 2014; bryniarski et 
al. 2015; Wang et al. 2015].

Wykazano również, że skład chemiczny oraz średnica aero-
dynamiczna mają decydujący wpływ na stopień toksyczności pyłu 
zawieszonego także dla układu krążenia [Newby et al. 2014; bollati 
et al. 2014; Du et al. 2016]. Przyjmuje się, że im mniejsza średni-
ca aerodynamiczna cząstek pyłu zawieszonego, tym większa jego 
szkodliwość dla zdrowia. Drobne cząstki pyłu (PM2.5 oraz mniej-
sze) przedostają się z  pęcherzyków płucnych do układu krążenia, 
a następnie dalej do narządów wewnętrznych, gdzie wywołują ne-
gatywne skutki zdrowotne zapoczątkowane przez stan zapalny, stres 
oksydacyjny i wtórną aktywację sympatycznego układu nerwowego 
[Newby et al. 2014; bollati et al. 2014; Du et al. 2016]. W zakresie na-
czyń toczący się proces zapalny prowadzi do uszkodzenia śródbłon-
ka naczyń, destabilizacji oraz powstawania nowych blaszek miaż-
dżycowych [Newby et al. 2014; bollati et al. 2014; Du et al. 2016]. 
Wtórnie dochodzi do aktywacji sympatycznego układu nerwowe-
go, uwalniania substancji obkurczających naczynia i wzrostu opo-
rów naczyniowych, co między innymi może tłumaczyć opisywany 
u osób narażonych na zanieczyszczenia powietrza wzrost ciśnienia 
tętniczego krwi i wzrost oporności na leki hipotensyjne [Urch et al. 
2005; byeong-Jae et al. 2014].

Wykazano także, że zwiększenie stężenia PM2.5 jedynie o 10 µg/
m3 w krótkim czasie (<24 godzin) powoduje wzrost względnego ryzy-
ka zgonów sercowo-naczyniowych od 0.4% do 1.0% [Pope, Dockery 
2006].

Udary mózgu są nadal częstą przyczyną zgonów i trwałego in-
walidztwa na całym świecie. Wykazano, że w przypadku długotermi-
nowego narażenia na zanieczyszczenia pyłowe wsp. ryzyka występo-
wania udarów mózgu wynosi 1.19 na 5 µg/m3 PM2.5 [stafoggia et al. 
2014]. również narażenie krótkoterminowe (w szczególności naraże-
nie na cząstki pyłu zawieszonego o średnicy poniżej 0.1 µm) zwiększa 
ryzyko wystąpienia udaru mózgu [Andersen et al. 2010; shah et al. 
2015]. Wyniki meta-analiz [shah et al. 2015] pokazują że wzrost ry-
zyka zgonu lub hospitalizacji z powodu udaru mózgu jest związany 
z podwyższoną ekspozycją na wszystkie typowe zanieczyszczenia po-

wietrza (cO, sO2, NO2, O3 i PM), m. in., że krótkoterminowy wzrost 
stężenia PM2.5 o 10 µg/m3 przekłada się na wzrost ryzyka zgonu z po-
wodu udaru mózgu o 11%.

Niektóre badania kliniczne wykazały związek między przewlekłą 
ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza a występowaniem choro-
by niedokrwiennej serca i miażdżycy obwodowej oraz jej powikłań. 
Z kolei wieloletnie narażenie na zanieczyszczenia, jakie ma miejsce 
u  mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych miast daje efekt ku-
mulacji negatywnych dla układu sercowo-naczyniowego skutków 
zdrowotnych, włącznie ze wzrostem częstości zawałów mięśnia ser-
ca [Poloniecki et al. 1997; von Klot et al. 2005; Dominici et al. 2006; 
Mustafic et al. 2012; Atkinson et al. 2013]. W  dużym, aktualnym 
badaniu escAPe wykazano, że przy przewlekłej ekspozycji każdy 
wzrost średniorocznego stężenia PM2.5 o 5 µg/m3 jest związany z 13 
% wzrostem zdarzeń wieńcowych (Hr 1.13, 95%, przedział ufności 
0.98 - 1.30), natomiast wzrost stężenia rocznego PM10 o 10 µg/m3 
zwiększa ryzyko zdarzeń wieńcowych o 12% (1.12, 1.01 – 1.25) [ce-
saroni et al. 2014].

W wielu badaniach wykazano też korelację miedzy ekspozycją na 
pył zawieszony, a częstością występowania złośliwych arytmii komo-
rowych u chorych z implantowanym kardiowerterem defibrylatorem, 
a także nasileniem migotania przedsionków i innych zaburzeń rytmu 
u pacjentów z chorobami układu krążenia [Peters et al. 2000; Dockery 
et al. 2005; Link et al. 2013]. Wykazano równie związek miedzy dzien-
nymi zmianami stężenia pyłu zawieszonego a częstością pozaszpital-
nego nagłego zatrzymania krążenia [silverman et al. 2010; ensor et al. 
2013; straney et al. 2014].

Zarówno badania in vitro, jak in vivo wykazały, że pył zawie-
szony, poprzez uwalniane z płuc do krążenia mediatory o działaniu 
prozapalnym i prozakrzepowym, a także wzrost agregacji płytek krwi, 
wzrost stężenia czynnika Vii i wzrost stężenia czynnika tkankowego 
może powodować nadkrzepliwość krwi i  sprzyjać powstawaniu za-
krzepicy żylnej i tętniczej [Peters et al. 1997; Nemmar et al. 2003; silva 
et al. 2005; Mutlu et al. 2007].

Pomimo postępu w farmakoterapii i inwazyjnych technikach te-
rapii, niewydolność serca jest nadal wiodącą przyczyną zgonu, nawet 
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przy uwzględnieniu zgonów z powodu nowotworów złośliwych. co 
istotne, wykazano ścisły związek między krótkoterminową ekspozy-
cją na zanieczyszczenia powietrza a  wzrostem zaostrzeń niewydol-
ności serca wymagających hospitalizacji oraz ze zgonami z powodu 
niewydolności serca [shah et al. 2013].

Jak stwierdza w swoim oświadczeniu z roku 2010 [brook et al. 
2010] Amerykańskie towarzystwo Kardiologiczne (AHA, American 
Heart Association): „…Ogół dowodów naukowych jest zgodny z po-
stulatem zależności przyczynowo-skutkowej między narażeniem na 
PM2.5 a  chorobowością i  umieralnością z  powodu chorób układu 
krążenia … te dowody są znacznie bogatsze i mocniejsze niż przed 
rokiem 2004, gdy opublikowano poprzednie oświadczenie AHA na 
ten temat.…“, patrz [Krzyżanowski 2016].

Warto zaznaczyć, że negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza 
na układ krążenia potwierdzają także nieopublikowane jeszcze bada-
nia prowadzone w ostatnich latach w Polsce.

WPłyW ZANiecZysZcZeń POWietrZA NA ceNtrALNy 
UKłAD NerWOWy
badania naukowe prowadzone w ciągu ostatnich kilkunastu lat do-
starczają rosnącej liczby dowodów na negatywny wpływ zanieczysz-
czeń powietrza na układ nerwowy [Genc et al. 2012; clifford et al. 
2016]. Problem ten dotyczy całej populacji, choć szczególnie istotny 
jest w przypadku dzieci i osób starszych. 

Przywoływane już badania kohortowe prowadzone w  Krako-
wie pokazały, że ekspozycja ciężarnych matek na substancje z grupy 
WWA negatywnie wpływa na rozwój układu nerwowego ich potom-
stwa. Dzieci matek narażonych w  czasie ciąży na wysokie stężenia 
WWA osiągały w wieku 5 lat gorsze (w porównaniu z dziećmi matek 
mniej narażonych) wyniki w  testach ilorazu inteligencji (iQ niższy 
średnio o 3.8 pkt.) [choi et al. 2006; edwards et al. 2010; Jędrychowski 
et al. PL; Jędrychowski et al. 2015].

Wyniki prowadzonych równolegle z  krakowskimi badań 
w  Nowym Jorku [Perera et al. 2006; Perera et al. 2009; Perera 
et al. 2012] również potwierdzają negatywny wpływ prenatal-
nej ekspozycji na WWA na inteligencję, i, ogólniej, na rozwój 
psychomotoryczny dziecka. Wykazano m. in. związek między 
wyższym narażeniem ciężarnych matek na WWA, a deficytami 
koncentracji i uwagi oraz zwiększoną nadpobudliwością [Perera 
et al. 2012; Perera et al. 2014], trudnościami z  kontrolą emo-
cji oraz gorszymi kompetencjami społecznymi [Margolis et al. 
2016] u ich dzieci.

inne badania prowadzone w  UsA pokazują też, że wyższe 
narażenie ciężarnych kobiet na zanieczyszczenia powietrza takie 
jak NO2 , PM2.5 i PM10 (a także lokalizacja miejsca zamieszkania 
matki w pobliżu drogi szybkiego ruchu) może przekładać się na 
zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autystycz-
nego (AsD) u  ich potomstwa [Kalkbrenner et al. 2015; raz et al. 
2015; roberts et al. 2013; Volk et al. 2013; Weisskopf et al. 2015], 
patrz też [Lyall et al. 2014] i prace tam cytowane. Pokazano, że eks-
pozycja m. in. na ołów, mangan, kadm i spaliny silników dieslow-
skich w okresie okołoporodowym była związana z podwyższonym 
ryzykiem występowania zaburzeń ze spektrum autystycznego 
u dzieci [roberts et al. 2013].

Według autorów pracy [Weisskopf et al. 2015] ogół dowodów na 
przyczynowo-skutkową zależność między ekspozycją na zanieczysz-
czenia powietrza a AsD jest coraz bardziej przekonywujący. Jednak 
badania prowadzone w  europie nie wykazały takiego związku ani 
w  przypadku pyłu zawieszonego, ani w  przypadku tlenków azotu 
[Guxens et al. 2015].

Pokazano również wyraźną korelację pomiędzy wynikami dzieci 
i młodzieży szkolnej w nauce i  różnego rodzaju testach psychome-

trycznych, a  stężeniami zanieczyszczeń powietrza w  okolicy szkoły 
lub miejsca zamieszkania badanych [calderón-Garcidueñas et al. 
2008; suglia et al. 2008; Wang et al. 2009; Mohai et al. 2011].

badania prowadzone zarówno na zwierzętach, jak i na ludziach 
pokazują, że najdrobniejsze cząstki pyłu zawieszonego (ang. ultrafine 
particles, czyli cząstki o średnicy poniżej 0.1 µm obecne m. in. w spali-
nach emitowanych przez silniki Diesla) mogą przedostawać się z płuc 
do układu krążenia [Nemmar et al. 2001; Nemmar et al. 2002], a na-
stępnie do różnych narządów, w tym także do mózgu [Oberdörster et 
al. 2004; elder et al. 2006; suglia et al. 2008; Genc et al. 2012], gdzie 
ich obecność może prowadzić do różnorodnych zmian o charakte-
rze degeneracyjnym [calderón-Garcidueñas et al. 2002; calderón-
Garcidueñas et al. 2007; calderón-Garcidueñas et al. 2008; Fonken 
et al. 2011; Wilker et al. 2015] oraz do przewlekłego stanu zapalnego, 
który z kolei może przyczyniać się do powstawania chorób neurode-
generacyjnych takich jak choroba Alzheimera [Hauss-Wegrzyniak et 
al. 1998; calderón-Garcidueñas et al. 2002; campbell et al. 2005].

Zanieczyszczenia powietrza mogą także wywierać negatywny 
wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego u osób dorosłych, m. in. 
zwiększając częstość występowania zaburzeń o  charakterze depresyj-
nym [szyszkowicz et al. 2009], częstość podejmowania prób samobój-
czych [szyszkowicz et al. 2010], nasilając poziom depresji i niepokoju 
[Marques, Lima 2011], a nawet podwyższając ryzyko popełnienia prze-
stępstw z użyciem przemocy [Herrnstadt, Muehlegger 2015]. 

Z  kolei u  osób w  podeszłym wieku, długoletnia podwyższona 
ekspozycja na pył zawieszony nasila i przyspiesza proces starzenia się 
układu nerwowego, a  w  konsekwencji pogłębia upośledzenie zdol-
ności poznawczych i sprawności umysłowej [Power et al. 2011; Weu-
ve et al. 2012; Wilker et al. 2015], może też nasilać objawy depresji 
[youn-Hee Lim et al. 2012]. Zauważmy też, za autorami [Power et al. 
2011], że pogorszenie sprawności intelektualnej osób starszych wiąże 
się w oczywisty sposób ze zmniejszeniem lub utratą ich samodzielno-
ści, większą liczbą koniecznych hospitalizacji, częstszą koniecznością 
opieki pielęgniarskiej (czy to w domu pacjenta, czy w wyspecjalizo-
wanych ośrodkach, w realiach polskich takich jak Zakłady Opiekuń-
czo-Lecznicze czy Domy Pomocy społecznej), a w końcu ze zwięk-
szoną umieralnością.

Należy podkreślić, że w porównaniu z pozostałymi omawianymi 
w niniejszym opracowaniu zagadnieniami, takimi jak np. związek po-
między ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza a chorobami układu 
oddechowego czy układu krążenia, wpływ zanieczyszczeń powietrza 
na układ nerwowy jest badany znacznie krócej. Znacznie mniejsza jest 
zatem liczba prac naukowych na ten temat, a wiele istotnych pytań po-
zostaje wciąż bez odpowiedzi. Dlatego też, jak zaznaczają autorzy nie-
dawno opublikowanych prac przeglądowych [Genc et al. 2012; clifford 
et al. 2016], potrzebne są dalsze badania w tym kierunku.

WybrANe sKUtKi PreNAtALNeJ eKsPOZycJi NA ZANie-
cZysZcZeNiA POWietrZA
Wpływ ekspozycji prenatalnej na zanieczyszczenia powietrza na roz-
wój i funkcjonowanie w wieku późniejszym tak w przypadku układu 
oddechowego, jak i układu nerwowego został już omówiony wcześniej, 
wspomniano także o związku między ekspozycją prenatalną a wystę-
powaniem nowotworów we wczesnym dzieciństwie. Okazuje się jed-
nak, że ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza może być też jednym 
z czynników zwiększających ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia 
płodu [DeFranco et al. 2015], wcześniactwa [Fleischer et al. 2014; Zhao 
et al. 2014; DeFranco et al. 2016] i niskiej wagi urodzeniowej noworod-
ków [Pedersen et al. 2013; Fleischer et al. 2014; Jędrychowski et al. PL]. 
Należy zaznaczyć, że niska waga urodzeniowa i  wcześniactwo mogą 
rzutować na zdrowie człowieka w ciągu całego życia, zwiększając praw-
dopodobieństwo wystąpienia różnych zaburzeń zdrowotnych.
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badania prowadzone w stanie Ohio, UsA, pokazały że naraże-
nie ciężarnych na PM2.5 w czasie trzeciego trymestru ciąży (ale już 
nie podczas pierwszego i drugiego trymestru) związany był z pod-
wyższonym o 42% ryzykiem wewnątrzmacicznego obumarcia płodu 
[DeFranco et al. 2015].

Autorzy podkreślają, że choć wzrost ryzyka związanego z naraże-
niem na PM2.5 był umiarkowany, to dotyczy on praktycznie wszyst-
kich ciężarnych kobiet.

Wiele badań pokazuje też związek pomiędzy ekspozycją na 
zanieczyszczenia pyłowe a wcześniactwem. Analiza danych z kil-
kudziesięciu krajów Azji, Afryki i  Ameryki łacińskiej sugeruje 
że wcześniactwo jest związane z  narażeniem na zanieczyszcze-
nia pyłowe jedynie w  przypadku dużych stężeń zanieczyszczeń, 
takich jakie występują np. w  chinach [Fleischer et al. 2014], co 
potwierdzają też badania chińskie [Zhao et al. 2014]. Nowsze ba-
dania prowadzone w  UsA pokazują jednak istotny statystycznie 
związek między narażeniem na PM2.5 a  wcześniactwem także 
w przypadku stosunkowo niskich stężeń zanieczyszczeń pyłowych 
[DeFranco et al. 2016]. Wiąże się to z bardzo znacznymi w skali 
całego kraju kosztami ekonomicznymi (w przypadku UsA, koszty 
te szacowane były w roku 2010 na 4.33 mld. dolarów amerykań-
skich [trasande et al. 2016]). 

Zarówno analiza danych europejskich, jak i danych z innych re-
jonów świata pokazuje, że narażenie matki na zanieczyszczenia py-
łowe w czasie ciąży zwiększa także ryzyko niskiej wagi urodzeniowej 
noworodka [Dadvand et al. 2013; Pedersen et al. 2013; Fleischer et al. 
2014]. W przypadku kohort europejskich, zaobserwowano również 
związek z ekspozycją na NO2 oraz z natężeniem ruchu kołowego na 
pobliskich ulicach [Pedersen et al. 2013]. Z  kolei cytowane już ba-
dania prowadzone w Krakowie pokazały zwiększenie ryzyka niskiej 
wagi urodzeniowej w przypadku matek narażonych na wyższe stęże-
nia związków z grupy WWA [Jędrychowski et al. PL]. 

PODsUMOWANie i KOMeNtArZ
Ogromna liczba badań epidemiologicznych, klinicznych i  laborato-
ryjnych pokazuje wyraźnie, że ekspozycja na zanieczyszczenia powie-
trza ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Wpływ ten zaznacza 
się już na etapie życia płodowego, trwa przez całe życie i może pro-
wadzić do rozwoju bardzo poważnych dolegliwości i chorób układu 

oddechowego, układu krążenia i układu nerwowego, a także do istot-
nego skrócenia oczekiwanej długości życia.

Koszty zdrowotne, społeczne, a co za tym idzie, także ekonomicz-
ne negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie 
są w naszym kraju znaczące. Jeśli chodzi o koszty ekonomiczne, to 
wydaje się, że ich pełne oszacowanie jest bardzo trudne. stosunkowo 
łatwo można oszacować np. koszt zwiększonego zużycia leków czy też 
absencji w pracy- według raportu [Holland 2014] w roku 2015 jedy-
nie z powodu ekspozycji na pył PM2.5 utracono niemal 16 milionów 
dni pracy (w Ue jedynie w Niemczech odnotowano wyższą wartość), 
a związane z tym koszty oszacowano na niemal 2.1 mld eUr rocznie.

Znacznie trudniej natomiast wiarygodnie policzyć choćby kosz-
ty związanego z ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza obniżenia 
ilorazu inteligencji dużej części populacji, co z ogromnym prawdopo-
dobieństwem ma miejsce w Polsce. Niemniej, nie trzeba chyba niko-
go przekonywać o wybitnie negatywnych skutkach takiego zjawiska, 
zwłaszcza w  sytuacji gdy szybkie i  efektywne uczenie się decyduje 
o powodzeniu jednostki na rynku pracy, a stan nauki akademickiej 
i tzw. innowacyjność gospodarki - o pozycji danego kraju na arenie 
międzynarodowej.

Ogromne koszty ekonomiczne związane są zapewne także m. in. 
z nasilonym i przyspieszonym przez ekspozycję na zanieczyszczenia 
powietrza obniżeniem sprawności fizycznej i umysłowej oraz wynika-
jącym stąd brakiem samodzielności osób w podeszłym wieku. Jest to 
zjawisko szczególnie niepokojące w perspektywie występującego od 
dawna w naszym kraju procesu starzenia się polskiego społeczeństwa, 
a także problemów z finansowaniem służby zdrowia.

Omawiając skutki ekonomiczne wpływu zanieczyszczeń powie-
trza na zdrowie ludzkie nie należy też zapominać o wartość ekono-
micznej utraconych lat życia. co prawda przeliczanie wartości życia 
ludzkiego na pieniądze może wydawać się kontrowersyjne lub arbi-
tralne, niemniej istnieją algorytmy pozwalające na takie oszacowania. 
W przypadku Polski wartość życia ludzkiego (VsL, od ang. value of 
a statistical life) wyceniano na 2.1 mln UsD, zatem całkowity koszt 
ekonomiczny związany z przedwczesnymi zgonami przypisywanymi 
wpływowi zanieczyszczeń powietrza daje astronomiczną kwotę ok. 
100 mld UsD rocznie [WHO 2015].
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Platforma podmiotów niepaństwowych działających na rzecz klimatu 
(NAZcA)1 to globalna sfera wspólnego działania przy sekretariacie 
ds.. Zmian Klimatu ONZ, która prezentuje działania dotyczące klima-
tu podjęte przez miasta, regiony, przedsiębiorstwa, inwestorów i spo-
łeczeństwo obywatelskie. Po raz pierwszy została uruchomiona w Li-
mie w Peru na 20-tej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu (cOP20) przez prezydenta konferencji i ministra ds.. 
ochrony środowiska Manuela Pulgar-Vidaa. celem platoformy miało 
być wówczas uwidocznienie zobowiązań podjętych przez ten szeroki 
zakres podmiotów niepaństwowych oraz zaangażowanie ich w roz-
mowy klimatyczne. Następnie kolejny prezydent cOP21, minister 
Laurent Fabius, uznał NAZcA za centralny zbiór informacji służą-
cy do monitorowania ambitnych zobowiązań oraz mobilizowania 
wszystkich rodzajów podmiotów, również poprzez inicjatywę znaną 
jako „Plan działania Lima-Paryż”. Działania zarejestrowane w  NA-
ZcA nadały rozpędu przygotowaniom do cOP21, a włączenie NA-
ZcA w  uzgodnienia z  konferencji zachęca kluczowe podmioty do 
zwiększania swoich działań w momencie, gdy wdrażanie najważniej-
szych postanowień z Paryża się rozpoczyna.

NAZcA zapewnia możliwość rozłożonej w  czasie obserwacji 
działań podmiotów na rzecz zapobiegania zmianom klimatu, a tym 
samym przypomina szeroki wachlarz ambicji i  działania. NAZcA 
nie zbiera informacji bezpośrednio, lecz opiera się na usługach firm 
o  ugruntowanym doświadczeniu w  zakresie zarządzania danymi, 
następnie konsoliduje swoje wysiłki w  jednym miejscu. Model ten 
pozwala NAZcA wyprzedzić istniejące platformy informacyjne 
i sprawozdawcze oraz budować przewagę dysponując zaufaną wiedzą. 
NAZcA rozpoczynało współpracę z cDP-carbon Disclosure Project 
i carbonn climate registry tworzonym przez icLei (samorządy na 
rzecz Zrównoważonego rozwoju), która od tego czasu została rozsze-
rzona o  UN Global compact, Porozumienie burmistrzów, climate 
Group, organizację inwestorzy na rzecz klimatu oraz climate bond 
initiative. relacje z  nowymi partnerami w  gromadzeniu danych są 
stale badane, aby zapewnić zbiór różnorodnych możliwości zaanga-
żowania i rozwinąć jak najszerszy obraz działań w dziedzinie klimatu.

Następujące klimatyczne zobowiązania obecnie zarejestrowane 
przez NAZcA obejmują:
 - ponad 11,000 zobowiązań podjętych przez ponad 5000 miast, re-

gionów, firm, inwestorów oraz organizacje społeczne
 - uczestniczy ponad jedna trzecia z 2000 największych firm osiąga-

jących $32.5 mld przychodów, jest to suma porównywalna do łącz-
nego PKb UsA, chin i Japonii

 - 15 z 20 największych banków na świecie o łącznej wartości rynko-
wej sięgającej do $ 2 mld działa na rzecz klimatu
 - 25 inwestorów, reprezentujących $ 3,2 mld dolarów, zobowiązuje 

się do dekarbonizacji $ 600 mld aktywów
 - prawie jedna trzecia z  300 najbardziej rozwiniętych światowych 

miast pod względem PKb PNs (parytetu siły nabywczej) jest anga-
żowana w NAZcA, z całkowitym PKb PsN oscylującym wokół $20 
bilionów
 - miasta i regiony mają więcej niż 2000 zobowiązań rejestrowanych 

w NAZcA, obejmujących odpowiednio 7,3 procent oraz 6,5 procent 
światowej populacji.
 - ponad 2000 zobowiązań z prawie 2000 miast i 35 regionów przy-

czynia się do redukcji emisji z 1,22 gigaton równoważnika dwutlen-
ku węgla (Gt cO2e)

Obecnie 28 polskich miast i  samorządów terytorialnych od 
Gdańska, Warszawy po Wrocław włączyło się do NAZcA oraz zło-
żyło zobowiązania poprzez uczestnictwo w  inicjatywach takich jak 
compact of Mayors, Porozumienie burmistrzów oraz deklaracji 
w  ramach organizacji c40 poświęconej ekologicznym autobusom 
„cities clean bus Declaration”. Aby ułatwić takie inicjatywy i koalicje, 
globalni liderzy w sprawach klimatu z Francji i Maroko - ambasador 
Laurence tubiana i  delegat ministerialny Hakima el haite, określili 
szczegółowy plan w  celu zwiększenia wspólnych działań pomiędzy 
rządami, miastami przedsiębiorstwami, inwestorami i  obywatelami 
zmierzających do ograniczenia emisji i pomocy wrażliwym krajom 
w przystosowaniu się do skutków zmian klimatu i budowie własnej 
czystej energii i zrównoważonej przyszłości.

Niedawna fuzja compact of Mayors i  Porozumienia burmi-
strzów, z której powstało Globalne Porozumienie burmistrzów zgro-
madziła ponad 7100 miast z 119 krajów i sześciu kontynentów w celu 
koordynacji działań zmierzających do ograniczenia emisji i przygoto-
wań do skutków zmian klimatu. c40 cities clean bus Declaration re-
prezentuje miasta, które zobowiązały się do redukcji emisji z sektora 
transportowego oraz poprawy jakości powietrza poprzez wprowadze-
nie pojazdów nisko i bezemisyjnych. W ramach drugiego protokołu 
ustaleń sygnatariusze z  miast i  regionów przyjmują na siebie obo-
wiązek 80-95 % zmniejszenia emisji lub ich ograniczenia do 2 ton na 
mieszkańca do 2050 roku. cities climate Leadership Alliance Finance 
ma na celu przyspieszenie przepływu kapitału miast, maksymalizację 
inwestycji w niskoemisyjną, odporną na potrzeby klimatyczne infra-
strukturę oraz uszczelnienie luk inwestycyjnych na obszarach miej-
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skich do 2030 roku. Związek Miast wolnych od Węgla tworzy platfor-
mę dla miast, które zamierzają zmniejszyć emisję o co najmniej 80 % 
do 2050 roku lub wcześniej. Wymienione przedsięwzięcia stanowią 
tylko niektóre z inicjatyw transformacyjnych zgłoszonych w NAZcA. 
stanowią one niespotykane dotąd możliwości dla miast do pokazania 
swojego przywództwa, rozwoju nowego podejścia i współpracy z in-
nymi miastami w celu przyspieszenia działań na rzecz klimatu.

Duży udział podmiotów niepaństwowych z całego świata, pre-
zentujących swoje zobowiązania w NAZcA w oczekiwaniu na Paryż 
pokazuje, że przejście do gospodarki niskoemisyjnej jest nieodwra-
calne i nie do zatrzymania. Jednak to właśnie tempo tych zmian oraz 
realizacji zobowiązań będzie gwarantem wypełnienia postanowień 
paryskiego porozumienia. Osiągnięcie tego celu będzie pociągać za 
sobą działania tysięcy miast i innych podmiotów, które odznaczać się 
będą różnorodnością, zaangażowaniem, odwagą, ambicją, wypełnia-
niem postanowień oraz niezachwianym oddaniem w opracowywaniu 
i wdrażaniu krajowych planów działań na rzecz klimatu.

realizacja musi rozpocząć się już teraz. Jest to szeroka koalicja 
podmiotów, których działania będą stale mobilizować. NAZcA bę-
dzie nadal odgrywać ważną rolę w  zakresie intensyfikacji działań, 
w szczególności poprzez współpracę z dostawcami danych i partnera-
mi regionalnymi w celu zapewnienia widoczności i mobilizacji w kra-
jach rozwijających się. Platforma będzie również rozwijać i wzmac-
niać udział bezstronnych interesariuszy, partnerów informacyjnych, 
inicjatyw i instytucji badawczych oraz w sposób wiarygodny śledzić 
postęp i  rozszerzać przewidywane skutki tak, aby zapewnić lepszy 
wgląd w działania na rzecz klimatu.

Miasta na całym świecie udowodniły swoją pozycję lidera i za-
demonstrowały, że podjęcie ambitnych działań na rzecz klimatu jest 
nie tylko korzystne dla klimatu, lecz także dla rozwoju społecznego 
mieszkańców. Zmiana infrastruktury miasta na bardziej ekologiczną 
oraz przestrzeganie krajowych planów działań na rzecz klimatu nie 
tylko pomoga w  tworzeniu nowych, ekologicznych, innowacyjnych 
modeli biznesowych, lecz także przyczynia się do osiągnięcia zrówno-
ważonego rozwoju oraz zmniejszenia ubóstwa. Działania dla klimatu 
w pełni zintegrowane z procesem podejmowania politycznych decyzji 
i planowaniem infrastruktury są kluczem do osiągnięcia niskoemi-
syjnego rozwoju, który przystosowuje się do wyzwań klimatycznych.

Miasta powinny nadal odgrywać wiodącą rolę poprzez podwaja-
nie swoich strań i mobilizację innych podmiotów do działań. Powin-
ny współpracować z rządami w celu opracowania strategii i rozwiązań 
odpowiednich dla danej sytuacji. Ważne jest również współdziałanie 

z  innymi miastami na całym świecie za pośrednictwem wspólnych 
inicjatyw, dzielenie się innowacyjnymi rozwiązaniami oraz śledze-
niem postępów w  realizacji swoich zobowiązań poprzez rozwój 
i wpływ na platformę NAZcA. Zapewni to dostęp do bogatego źró-
dła wiedzy na całym świecie oraz zagwarantuje, że świat podąży za 
postanowieniami z  Paryża, a  fala akcji i  działań skoncentrowanych 
nieszkodzeniu środowisku je urzeczywistni.

Porozumienie Paryskie to globalny traktat narodów umożliwia-
jący pełne wykorzystanie ich potencjału. będzie on również wymagał 
globalnego zaangażowania wszystkich – nowych miast, regionów, 
państw, przedsiębiorstw oraz inwestorów i obywateli z północnych, 
południowych, wschodnich i zachodnich krańców naszej planety.

Aby zobaczyć więcej zobowiązań i działań, które są już realizwo-
ane można odwiedzić stronę NAZcA już dziś: http://climateaction.
unfccc.int

„Miasta na całym świecie udowodniły swoją pozycję 
lidera i zademonstrowały, że podjęcie ambitnych działań 

na rzecz klimatu jest nie tylko korzystne dla klimatu, 
lecz także dla rozwoju społecznego mieszkańców.”

niCK nuttall 
rzecznik Prasowy ramowej  
Konwencji narodów Zjednoczonych  
w sprawie zmian klimatu unFccc
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JAKOść i KOMFOrt życiA 
MiesZKAńcóW OrAZ DbAłOść  

O icH ZDrOWie KLUcZeM  
DO ZróWNOWAżONeGO  

rOZWOJU MiAstA. 

HANNA GrONKieWicZ-WALtZ
Prezydent miasta st. warszawy

Jakość i  komfort życia mieszkańców oraz dbałość o  ich zdrowie 
są kluczowymi postulatami, których realizacji powinno być pod-
porządkowane planowanie miasta w warunkach zrównoważonego 
rozwoju. Zarządzając Warszawą kierujemy się więc zasadami, któ-
re sprzyjają poszanowaniu wzrastających potrzeb zarówno miesz-
kańców, jak i ochrony środowiska. 

tematyka zrównoważonego rozwoju wiąże się z  czystością 
powietrza. O  konieczności jej zapewnienia donośnym głosem 
mówi się w polskich miastach. W Warszawie od 2010 r. spadają 
maksymalne stężenia substancji w powietrzu, jednak wciąż pro-
wadzimy szeroko zakrojone działania, których celem jest to, żeby 
normy jakości powietrza na terenie Warszawy nie były przekra-
czane.

Jakość powietrza w  naszym mieście zależna jest od dwóch 
kluczowych czynników. Znaczący udział w zanieczyszczeniu po-
wietrza ma ruch pojazdów samochodowych, na który nakłada się 
niska emisja powierzchniowa ze spalania w  piecach domowych 
niskiej jakości paliw stałych, w szczególności węgla oraz niejedno-
krotnie odpadów. 

Problem niskiej emisji jest szczególnie widoczny na obrze-
żach miasta, gdzie budynki nie są podłączone do miejskiej sieci 
ciepłowniczej oraz obserwowany jest napływ zanieczyszczeń 
z gmin ościennych. W Warszawie, chcąc ograniczyć to zjawisko, 
wprowadzamy działania długofalowe, polegające na wymianie 
źródeł ciepła na bardziej przyjazne środowisku. Z jednej strony in-
tensywnie współpracujemy z dostawcą ciepła systemowego w celu 
podłączenia jak największej liczby obiektów do miejskiej sieci cie-
płowniczej. taki szeroko zakrojony program ma miejsce choćby na 
rewitalizowanych obszarach Pragi-Północ i  Pragi-Południe oraz 
targówka, gdzie docelowo do sieci ciepłowniczej podłączonych zo-
stanie około 5 tysięcy mieszkań komunalnych. Dodatkowo wspie-
ramy dotacjami montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektory 
słoneczne i pompy ciepła instalowane tam, gdzie nie dociera ciepło 
sieciowe. Przygotowujemy się również do uruchomienia programu 
wsparcia dla mieszkańców, którzy zdecydują się na zamianę ko-

tłów opalanych paliwami stałymi na kotły gazowe lub podłączenie 
obiektu do sieci ciepłowniczej.

Od lat inwestujemy w Warszawie w rozwój przyjaznego i eko-
logicznego transportu publicznego. Naszym celem jest zachęcenie 
mieszkańców Warszawy oraz okolicznych gmin do korzystania 
w szczególności z transportu szynowego, który jest zeroemisyjny 
w miejscu użytkowania. efekt tych działań to istotny, 29% wzrost 
liczby pasażerów w stosunku do roku 2006.

Kolejnym pozytywnym zmianom sprzyjać będą duże inwesty-
cje planowane do dofinansowania z funduszy unijnych, tj. rozbu-
dowa ii linii metra, rozwój sieci tramwajowej (zakończenie linii 
na tarchomin oraz budowa linii na Gocław i do Wilanowa), a tak-
że wymiana autobusów miejskich na jeszcze bardziej przyjazne 
środowisku. Do korzystania z  transportu publicznego powinna 
mieszkańców zachęcać nie tylko jego dostępność, ale też jakość tej 
usługi. W tej chwili po mieście poruszają się tylko niskopodłogo-
we autobusy, których coraz większy odsetek zasilany jest napęda-
mi alternatywnymi – gazem czy energią elektryczną. tramwaje to 
w większości pojazdy niskopodłogowe, wyposażone w ekologiczny 
mechanizm odzysku energii z hamowania. 

Dodatkowo istotnym środkiem transportu w obrębie Warsza-
wy staje się rower. taka sytuacja ma miejsce dzięki intensywnemu 
rozwojowi ścieżek rowerowych, których w tej chwili jest w mieście 
już prawie 500 km oraz sukcesowi roweru publicznego „Veturilo”, 
który zanotował już 7,5 milionów wypożyczeń od początku swojej 
działalności. 

Z  punktu widzenia poprawy jakości powietrza istotne jest 
także wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz zintegrowane 
planowanie rozwoju miasta. Drogą do osiągniecia tych celów jest 
udział w programie Horizon 2020, największym programie ramo-
wym na rzecz innowacyjności w historii Unii europejskiej. spo-
śród projektów, w których uczestniczy Warszawa warto wymienić 
dwa - UrbAN LeArNiNG i  sHAr-LLM – rozwiązania inteli-
gentnych miast (nazwa angielska sharing cities – sHAr-LLM), 
których implementacja ma przyczynić się do upowszechnienia 
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innowacyjnych rozwiązań i  technologii ograniczających zużycie 
energii, emisji dwutlenku węgla oraz innych substancji. będzie to 
miało istotne znaczenie dla poprawy jakości powietrza, jak i jako-
ści życia w  Warszawie, zgodnie z  celami naszego strategicznego 
Planu gospodarki niskoemisyjnej. 

celem projektu UrbAN LeArNiNG jest doskonalenie wie-
dzy i umiejętności pracowników samorządowych i agencji energe-
tycznych w zakresie zintegrowania z planowaniem przestrzennym 
i innymi procesami planistycznymi, niskoemisyjnego planowania 
energetycznego oraz tworzenia projektów miejskich obszarów ni-
skoemisyjnych, zarówno kreowanych od nowa, jak i poddawanych 
całościowym programom termomodernizacyjnym i  rewitaliza-
cyjnym. Ma to szczególnie istotne znaczenie w polskich realiach 
prawnych, w  których procesy planowania przestrzennego, ener-
getycznego czy transportowego są w dużym stopniu prowadzone 
niezależnie od siebie. 

W projekcie sHAr-LLM, który należy do osi smart cities, wy-
pracowane przez tzw. lighthouse cities (w tym przypadku są nimi 
Londyn, Lizbona i  Mediolan) konkretne wdrożenia łączące sek-
tory zrównoważonego budownictwa, energetyki, transportu i  in-
teligentnej infrastruktury, w tym informatycznej będą mogły być 
adaptowane w partycypujących w konsorcjum miastach bordeaux, 
burgas i Warszawie. Proponowane rozwiązania obejmują termo-
modernizacje budynków i budynki efektywne energetycznie, sys-
temy zarządzania energią, mobilność elektryczną oraz  inteligent-
ne oświetlenie uliczne. 

Kolejnym elementem „zrównoważonego miasta” jest zieleń 
miejska. W celu zwiększenia jej udziału w obszarze miasta, wzo-
rem miast takich jak Nowy Jork, rozpoczęliśmy realizację progra-
mu Milion drzew dla Warszawy. Jest to program mający na celu nie 
tylko samo sadzenie drzew, ale również zaangażowanie jednostek 
miejskich, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji 
pozarządowych i przede wszystkim mieszkańców w proces mający 
na celu szeroko pojęte zazielenianie Warszawy. Jednym z  zadań, 
w które zaangażowane powinno być jak najwięcej osób jest wska-

zywanie miejsc do nasadzeń drzew. będzie to możliwe m.in. przy 
pomocy testowanej obecnie aplikacji mobilnej. Program zakłada 
odtworzenie nasadzeń przyulicznych, ale miejsca do nasadzeń 
można będzie wskazywać na terenie całego miasta. 

Mamy nadzieję, że nasze kompleksowe działania przynio-
są efekt w  postaci poprawy jakości powietrza, a  co za tym idzie 
zdrowia i komfortu życia mieszkańców Warszawy oraz pozwolą na 
postrzeganie stolicy, jako miasta rozwijającego się w sposób zrów-
noważony, z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

„Dodatkowo istotnym środkiem transportu w obrębie 
Warszawy staje się rower. Taka sytuacja ma miejsce 
dzięki intensywnemu rozwojowi ścieżek rowerowych, 
których w tej chwili jest w mieście już prawie 500 km 
oraz sukcesowi roweru publicznego „Veturilo”, który 
zanotował już 7 milionów wypożyczeń od początku 

swojej działalności.”

hanna GronKieWiCz-Waltz 
Prezydent miasta st. warszawy
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FiNANsOWANie rOZWOJU 
GOsPODArKi  

NisKOeMisyJNeJ Ze sZcZeGóLNyM 
UWZGLęDNieNieM OcHrONy 

POWietrZA 

Na podstawie przepisów prawa krajowego, Narodowy Fundusz uzy-
skuje przychody głównie z  tytułu opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska, opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych, opłat sektora ener-
getycznego (np. opłata zastępcza wynikająca z ustawy o efektywności 
energetycznej), opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów 
wycofanych z  eksploatacji oraz ze sprzedaży jednostek przyznanej 
emisji gazów cieplarnianych. co do zasady, przychody wiązane z daną 
dziedziną ochrony środowiska powinny być przeznaczane na finan-
sowanie projektów w  tym obszarze. Na rysunku 1 przedstawiono 
przychody związane z ochroną klimatu i atmosfery uzyskane w latach 
2005-2015.

Krajowa oferta finansowa NFOśiGW oraz środki zagraniczne 
będące w dyspozycji Funduszu (np. fundusze w ramach i osi priory-
tetowej PO iiś 2014-2020) stanowią w pełni kompleksowy i komple-
mentarny system wsparcia ochrony środowiska. Podstawową zasadą 
jest założenie, że pierwszeństwo finansowania maja dostępne środki 
unijne (co gwarantuje pełne wykorzystanie dostępnych dla Polski fun-
duszu Ue), natomiast NFOśiGW w ramach swoich środków oferuje 
niezbędne finansowanie uzupełniające oraz wspiera te obszary i ro-
dzaje inwestycji, na które nie przewidziano wsparcia w ramach fundu-
szy Ue. Przykładowo, jedno z działań w ramach PO iiś przeznaczone 

ArtUr sZyMON MicHALsKi
Zastępca Prezesa Zarządu, narodowy Fundusz ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej

jest na finansowanie inwestycji związanych z poprawą efektywności 
energetycznej w budownictwie (zarówno w sektorze mieszkaniowym, 
jak i  w  budynkach użyteczności publicznej). Jednak katalog wspie-
ranych budynków nie uwzględnia możliwości termomodernizacji ta-
kich budynków jak zabytki, muzea, obiekty należące do podmiotów 
prowadzących działalność leczniczą oraz obiekty sakralne. Dlatego 
też, zaistniałą lukę w  finansowaniu Narodowy Fundusz uzupełnił 
poprzez uruchomiony ze środków własnych program zmniejszenia 
zużycia energii w budownictwie, który dostarcza niezbędnego finan-
sowania właśnie dla ww. kategorii budynków.

Wielkości prezentujące skalę działań finansowanych ze środków 
własnych Narodowego Funduszu zaprezentowano na rysunkach 2 i 3.

AKtUALNA OFertA DOtycZącA WsPierANiA GOsPODAr-
Ki NisKOeMisyJNeJ W  tyM ObsZArU OcHrONy POWie-
trZA – śrODKi DOstęPNe W rAMAcH PO iiś 2014-2020. 
Działanie 1.2 - promowanie efektywności energetycznej i korzystania 
z  odnawialnych źródeł energii w  dużych przedsiębiorstwach (MśP 
wspierane są w ramach regionalnych Programów Operacyjnych). Za-
kres inwestycji przewiduje wsparcie przebudowy lub wymiany urzą-
dzeń i  instalacji technologicznych, energetycznych oraz oświetlenia 
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budynków przedsiębiorstw, hal produkcyjnych i terenu przedsiębior-
stwa, a także ciągów transportowych mediów i linii produkcyjnych. 
integralną częścią każdego projektu powinno być wprowadzenie in-
teligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile 
wynika to z audytu energetycznego). 
 - budżet i konkursu: 500 mln zł 
 - nabór wniosków w okresie od dn. 30.06.2016 r. do dn. 31.10.2016 r.

PODDZiAłANie 1.3.1 – WsPierANie eFeKtyWNOści eNer-
GetycZNeJ W  bUDyNKAcH UżytecZNOści PUbLicZNeJ. 
ZAKres iNWestycJi DOtycZy GłębOKieJ, KOMPLeKsO-
WeJ terMOMODerNiZAcJi. 
 - budżet i konkursu: 200 mln zł 
 - ogłoszenie pierwszego naboru: 21.12.2015 r.
 - nabór wniosków – od dn. 22.01.2016 r. do dn. 31.05.2016 r.

AKtUALNy stAN WDrAżANiA 1.3.1: 
PODDZiAłANie 1.3.1 byłO PierWsZyM ObsZAreM W  rA-
MAcH i  Osi POiiś 2014–2020 DLA KtóreGO OGłOsZONO 
KONKUrs. 
Złożone zostały 204 wnioski o dofinansowanie przez 180 beneficjen-
tów. 
 - Koszty całkowite: 1 092 561 000,00 zł 
 - Koszty kwalifikowane: 963 848 000,00 zł
 - Wydatki kwalifikowane: 840 301 000,00 zł
 - Wnioskowane dofinansowanie: 714 916 000,00 zł

Pierwsze posiedzenie Komisji oceny projektów odbyło się w  dn. 
06.06.2016 r.

PODDZiAłANie 1.3.2 – WsPierANie eFeKtyWNO-
ści eNerGetycZNeJ W  seKtOrZe MiesZKANiOWyM.  
Zakres inwestycji dotyczy głębokiej, kompleksowej termomoderni-
zacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanej przez 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 

co istotne, wspierane projekty muszą być powiązane ze strategia-
mi Zintegrowanych inwestycji terytorialnych tzw. Zit). 
 - budżet i konkursu: 821 326 774 zł
 - nabór wniosków w okresie od dn. 30.06.2016 r. do dn. 31.10.2016 r.

DZiAłANie 1.5 - eFeKtyWNA DystrybUcJA ciePłA 
i cHłODU. 
Zakres inwestycji związany przede wszystkim z przebudową istnie-

jących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia 
strat na przesyle i dystrybucji. Finansowane projekty muszą być 
powiązane z zakresem strategii Zit oraz muszą wypełniać definicje 
efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego (zgodnie 
z kryteriami zawartymi w Dyrektywie o efektywności energetycz-
nej tzw. Dyrektywy eeD). 

- dostępny budżet: 
tryb konkursowy: 66 852 701,10 zł (prowadzone prace w celu 

zwiększenia alokacji)
tryb pozakonkursowy: 1 201 633 124 zł
- nabór wniosków dla konkursu: od dn. 30.06.2016 r. do dn. 

30.09.2016 r.
- nabór wniosków w trybie ciągłym: do dn. 31.12.2016 r
Działanie 1.6 - Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej 

kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowa-
nie na ciepło użytkowe - wspieranie projektów związanych z budo-
wą/przebudową istniejących instalacji na instalacje wysokosprawnej 
kogeneracji wraz z niezbędnymi elementami sieci i  infrastruktury 
przesyłowej. 

Poddziałanie 1.6.1 – źródła wysokosprawnej kogeneracji 
 - budżet i konkursu: 300 mln zł 
 - nabór wniosków w okresie od 30.06.2016 r. do 30.09.2016 r.

Poddziałanie 1.6.2 – niezbędne elementy sieci i  infrastruktury 
przesyłowej

- dostępny budżet: 
 tryb konkursowy: 65 070 000 zł
 tryb pozakonkursowy: 641 608 796 zł
- nabór wniosków dla konkursu: od 30.06.2016 r. do 30.09.2016 r.
- nabór wniosków w trybie ciągłym: do 31.12.2016 r

AKtUALNA OFertA DOtycZącA WsPierANiA GOsPO-
DArKi NisKOeMisyJNeJ W  tyM DZieDZiNy OcHrONy 
POWietrZA – śrODKi KrAJOWe NFOśiGW.
Program priorytetowy: Wsparcie dla innowacji sprzyjających za-
sobooszczędnej i  niskoemisyjnej gospodarce – część 1) sOKół – 
wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych 

celem przedmiotowego programu priorytetowego jest ochrona 
środowiska poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii środowi-
skowych, a tym samym zwiększenie innowacyjności i konkurencyj-
ności przedsiębiorstw. Nowoczesne technologie środowiskowe mają 
olbrzymi potencjał i powinny wpłynąć na zwiększenie innowacyjno-
ści polskiej gospodarki. Dzięki temu umożliwią polskim przedsiębior-
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stwom zdobycie silnej pozycji w niezwykle perspektywicznych i istot-
nych gałęziach gospodarki, takich jak wytwarzanie energii z  OZe, 
nowoczesne gospodarowanie odpadami, czy tzw. circular economy. 

Projekty finansowane w ramach Programu sokół powiązane są 
z trzema obszarami w ramach Krajowych inteligentnych specjaliza-
cji (Kis) dotyczących OZe i efektywności energetycznej, gospodarki 
odpadami oraz ochrony wód. Zakres, forma oraz zasady finansowa-
nia w ramach programu zostały dostosowane do realnych warunków 
i potrzeb rynku. budżet programu, w związku ze zidentyfikowanym 
potencjałem i potrzebami oszacowano na poziomie miliarda złotych. 

W programie przewidziano dofinansowanie w formie dotacji (do-
tyczy fazy b+r) oraz finansowanie zwrotne z możliwością częściowego 
umorzenia lub nowatorski instrument finansowy w postaci inwestycji 
kapitałowych (dotyczy fazy wdrożenia technologii tzw. fazy W). 
 - budżet i konkursu: 1 miliard zł (dotacje na fazę b+r - 50 mln zł 

oraz finansowanie zwrotne fazy W - 950 mln zł) 

WyKreS 2 KWoty zaWartyCh umóW doFinanSoWania dla obSzaru oChrony Klimatu i atmoSFery W lataCh 2005-2015 (mln zł)
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 - nabór wniosków w okresie od dn. 18.07.2016 r. do dn. 31.10.2016 r.
Program priorytetowy: Wsparcie przedsięwzięć w  zakresie nisko-
emisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki część 1) e-Kumulator 

Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców przemysłowych, którzy 
chcą lepiej gospodarować surowcami pierwotnymi oraz zmniejszać 
szkodliwe emisje poprzez preferencyjne pożyczki. Wsparcie inwesty-
cji z zakresu: 
 - Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych
 - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla
 - Ograniczenie emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu
 - Ograniczenie lub uniknięcie emisji pyłów
 - budżet i konkursu: 1 miliard zł 
 - nabór wniosków w okresie od dn. 18.07.2016 r. do dn. 31.10.2016 r.

Program priorytetowy: Wsparcie przedsięwzięć w zakresie ni-
skoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki część 2) Współfinan-
sowanie i Osi PO iiś 2014-2020

WyKreS 1 przyChody narodoWeGo FunduSzu zWiązane z oChroną Klimatu i atmoSFery W lataCh 2005-2015 (mln zł)
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artur Szymon miChalSKi 
Zastępca Prezesa Zarządu,  
narodowy Fundusz ochrony  
środowiska i gospodarki wodnej

WyKreS 3 Wypłaty na FinanSoWanie przedSięWzięć dla obSzaru Klimatu i atmoSFery W lataCh 2005-2015 (mln zł)
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W  ramach tej części programu NFOśiGW oferuje niezbędne 
współfinansowanie krajowe inwestycji wspieranych w ramach i Osi 
PO iiś 2014-2020
 - budżet konkursu: 500 mln zł 
 - nabór wniosków w okresie od dn. 18.07.2016 r. do dn. 31.10.2016 r.

Program priorytetowy: Wsparcie przedsięwzięć w zakresie ni-
skoemisyjnej i  zasobooszczędnej gospodarki część 3) efektywne 
systemy ciepłownicze i chłodnicze 

Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek 
wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci mające na celu do-
prowadzenie systemu ciepłowniczego, w  którym funkcjonują, do 
spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego zgodnie 
z kryteriami Dyrektywy eeD (czyli systemów w których do produk-
cji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej: 50 % energię 
z OZe, 50 % ciepło odpadowe, 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji 
lub w 50 % wykorzystuje się połączenie powyższych energii) 
 - budżet konkursu: 1 miliard zł 
 - nabór wniosków w okresie od dn. 18.07.2016 r. do dn. 31.10.2016 r.

Program priorytetowy: Poprawa jakości powietrza – część 1) 
energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

celem tej części programu jest Poprawa jakości powietrza po-
przez ograniczenie lub uniknięcie emisji cO2 w wyniku zwiększenia 
produkcji energii z odnawialnych geotermalnych źródeł energii. Za-
kres wpieranych inwestycji obejmuje:
 - budowę nowej, rozbudowę lub modernizację istniejącej ciepłow-

ni/elektrociepłowni geotermalnej
 - modernizację lub rozbudowę istniejących źródeł wytwarzania 

energii o ciepłownię /elektrociepłownię geotermalną
 - wykonanie lub rekonstrukcję otworu (z  zastrzeżeniem, że nie 

kwalifikuje się wykonania otworu badawczego)
 - budżet konkursu: 500 mln zł 
 - forma finansowania: pożyczka preferencyjna/ wejścia kapitałowe 
 - nabór wniosków w okresie od dn. 18.07.2016 r. do dn. 31.10.2016 r.

Program priorytetowy: Poprawa jakości powietrza – część 2) 
zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

celem tej części programu jest poprawa jakości powietrza po-
przez ograniczenie lub uniknięcie emisji cO2 poprzez zmniejszenie 
zużycia energii w  budynkach, które nie mogą uzyskać wsparcia ze 
środków Ue lub innych zagranicznych źródeł. Wsparcie przewidzia-

no dla obiektów zarządzanych przez podmioty: prowadzące działal-
ność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń 
zdrowotnych, prowadzące muzea wpisane do Państwowego rejestru 
Muzeów, podmioty prowadzące domy studenckie, będące właścicie-
lem budynku wpisanego do rejestru zabytków, kościoły, kościelne 
osoby prawne i związki wyznaniowe. 
 - budżet konkursu: 500 mln zł (300 mln zł dotacje/ 200 mln zł po-

życzki) 
 - forma finansowania: dotacja/ pożyczka preferencyjna
 - nabór wniosków w okresie od dn. 18.07.2016 r. do dn. 31.10.2016 r.
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cZyste POWietrZe!  
– tO MisJA, W Którą WierZę  

i Którą WsPóLNie  
ZreALiZUJeMy!

MArciN KrUPA
Prezydent miasta Katowice

sZANOWNi PAństWO,
walka o  czyste powietrze jest jednym z  naszych największych wy-
zwań. to nasze dobro wspólne i wszyscy musimy się o nie troszczyć. 
W Katowicach przeznaczamy corocznie miliony złotych na poprawę 
jakości powietrza. i choć pozytywne efekty są odczuwalne, to mamy 
także świadomość konieczności ciągłego współdziałania władzy rzą-
dowej, samorządowej, mieszkańców, przedstawicieli świata nauki 
i podmiotów gospodarczych.

 
MisJA: cZyste POWietrZe! – tO MisJA, W Którą WierZę 
i Którą WsPóLNie ZreALiZUJeMy!

Działania miasta Katowice w zakresie ochrony powietrza:

Przeszłość:
 - rok 2009 - utworzenie portalu edukacyjno- informacyjnego 

„energia i  środowisko w  Katowicach”. Jest to jeden z  nielicznych 
działających portali tematycznych prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego, związanych m. in. z ochroną powietrza,
 - rok 2011 - uruchomienie „internetowego system monitoringu i za-

rządzania energią” – systemu „księgowości energetycznej”, który do-
stępny jest dla każdego administratora w przeglądarce internetowej,

 - rok 2012 – w wytypowanych obiektach użyteczności publicz-
nej na terenie miasta Katowice (5 budynków) zainicjowany zo-
staje „system monitoringu nośników energii i wody wraz usługą 
eksploatacji”. Obecnie systemem obejmuje 21 lokalizacji.
 - rok 2013 - w Urzędzie Miasta Katowice utworzony zostaje „re-

ferat Zarządzania energią”, odpowiedzialny miedzy innymi za 
sprawy związane z  inicjowaniem i  uczestnictwem w  opracowa-
niu programów dotyczących planowania energetycznego, popra-
wy efektywności energetycznej oraz edukacji ekologicznej.
 - Lata 2010-2015:
 - realizacja prac termomodernizacyjnych oraz zmiana sposobu za-

silania w energię dla 11 budynków mieszkalnych będących własno-
ścią miasta Katowice,
 - realizacja zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją 

budynków użyteczności publicznej w 34 obiektach,
 - w  ramach dotacji udzielanej przez Urząd Miasta Katowice, wy-

mieniono 1 524 źródeł ciepła oraz zamontowano 543 instalacji wy-
korzystujących odnawialne źródła energii,
 - straż Miejska w  Katowicach wykonała ponad 3  300 kontroli 

nieruchomości w  zakresie gospodarowania odpadami (w  tym 
także kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych).
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Teraźniejszość:
 - Miasto Katowice realizuje uchwalony w 2014 roku „Plan gospo-

darki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” (PGN), który określa 
cele i przedstawia drogę do uzyskania poprawy jakości powietrza na 
terenie miasta. W ramach powyższego dokumentu jesteśmy w trak-
cie przygotowań do realizacji:
 - termomodernizacji dla 41 obiektów użyteczności publicznej w ra-

mach Zintegrowanych inwestycji terytorialnych,
 - termomodernizacji dla 3 obiektów w  ramach rPOWsL na lata 

2014-2020,
 - modernizacji wyeksploatowanej infrastruktury oświetlenia dro-

gowego w  technologii LeD (ponad 1  600 szt.) oraz wykonania 
oświetlenia miejsc za pomocą oświetlenia hybrydowego (41 szt.),
 - budowy „Katowickiego systemu Zintegrowanych Węzłów Prze-

siadkowych” (4 szt.).
Przyjęliśmy „Plan działań krótkoterminowych dla miasta Ka-

towice” (PDK). Dokument definiuje poziomy wprowadzania PDK 
w  przypadku przekroczeń norm zanieczyszczenia powietrza, wraz 
z określeniem procedur informowania społeczeństwa oraz realizacji 
doraźnych działań naprawczych.

Organizujemy 2 duże imprezy cykliczne: „Dni energii Miasta 
Katowice” oraz „Leśny Piknik rodzinny - eKOODPOWieDZiAL-
Ni”, których głównym zadaniem jest edukacja ekologiczna m. in. 
w zakresie ochrony powietrza. Dodatkowo, w ramach edukacji ekolo-
gicznej, prowadzimy szereg działań w przedszkolach oraz wszystkich 
typach szkół podległych miastu Katowice.

Kontynuujemy dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i  in-
stalacji OZe, proponując naszym mieszkańcom dofinansowanie do 
80% kosztów kwalifikowanych i do 10 tys. złotych oraz kontynuujemy 
działania związane z kontrolą nieruchomości w zakresie gospodaro-
wania odpadami. 

Przedstawiciele miasta Katowice uczestniczą w  spotkaniach Ko-
misji ds.. Lokalnej Polityki energetycznej oraz Komisji ekologii dzia-
łających przy śląskim Związku Gmin i Powiatów, „Zespołu ds.. Ochro-
ny Powietrza i Adaptacji do Zmian Klimatu” utworzonego w ramach 
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM) oraz Komisji ds.. 
Ochrony Krajobrazu i środowiska przy Unii Metropolii Polskich.

Z  ramienia Związku subregionu centralnego, przedstawiciel 
Urzędu Miasta Katowice jest członkiem powołanego przy Urzędzie 
Marszałkowskim Zespołu roboczego ds.. Ograniczenia Niskiej emi-
sji, który prowadzi prace związane z uchwaleniem tzw. „uchwały an-
tysmogowej województwa śląskiego”.

Przyszłość:
Wraz z  partnerami z  innych miast europejskich, złożyliśmy 

wniosek o  dofinansowanie projektu „AWAir”. Dzięki projektowi, 
planujemy dostosować PDK do wdrożenia na terenie gmin GZM. 
Jednocześnie, w ramach projektu, planujemy realizację zadania pilo-
tażowego, polegającego na montażu w wybranych lokalizacjach czuj-
ników zanieczyszczeń powietrza i ich prezentację multimedialną (ok. 
140 lokalizacji).

Wraz z  Głównym instytutem Górnictwa i  innymi partnerami, 
złożyliśmy wniosek o  dofinansowanie projektu „MOLOc”. celem 
działań w projekcie będzie opracowanie systemu oceny i monitoro-
wania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem PGN.

Planujemy rozszerzenie istniejącego systemu monitoringu no-
śników energii dla budynków oraz wdrożenie spójnego systemu mo-
nitorowania i sterowania budynkami użyteczności publicznej.

Pracujemy nad uruchomieniem w  naszym mieście „centrum 
informacji o  efektywności energetycznej”. Na początek planujemy 
udostępnić tematyczny profil Fb.

Przygotowujemy cykl spotkań informacyjnych i szkoleniowych 
dla mieszkańców miasta Katowice, w  zakresie możliwości dofinan-
sowania wymiany źródła ciepła oraz możliwości ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń.

Najważniejszym z planowanych na kolejne lata zadań dla miasta 
Katowice, jest uruchomienie od stycznia 2018 r. „Programu Ograni-
czenia Niskiej emisji dla Miasta Katowice”. Planujemy w ciągu kolej-
nych 10 lat przeznaczyć po 10 mln zł rocznie (10x10), na działania 
związane ze zmiana sposobu ogrzewania budynków.

„Przyjęliśmy „Plan działań krótkoterminowych dla 
miasta Katowice” (PDK). Dokument definiuje poziomy 
wprowadzania PDK w przypadku przekroczeń norm 

zanieczyszczenia powietrza, wraz z określeniem 
procedur informowania społeczeństwa oraz realizacji 

doraźnych działań naprawczych.”

marCin Krupa 
Prezydent miasta Katowice
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POWietrZe W byDGOsZcZy  
– stAN ObecNy i ZAMierZeNiA

GrZeGOrZ bOrOń
Dyrektor wydziału Zintegrowanego rozwoju,  
urzędu miasta Bydgoszczy

bydgoszcz jest stolicą województwa kujawsko-pomorskiego. Zaj-
muje powierzchnię 17  448 ha i  jest największym miastem w  wo-
jewództwie. rzeka Wisła i  jej dorzecze z  rzeką brdą, a w zachod-
niej części Kanał bydgoski stanowią unikalny w skali europejskiej 
układ hydrograficzny, co wpływa na rozwój miasta. Jest także jed-
nym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Polsce. W celu 
ochrony swoich walorów naturalnych Miasto bydgoszcz podejmuje 
szereg działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia po-
wietrza na terenie miasta.

Dla strefy aglomeracja bydgoszcz ze względu na przekroczenia 
poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz poziomów docelowych 
arsenu i benzo(a)pirenu zostały uchwalone programy ochrony po-
wietrza:
 - ze względu na przekroczenie poziomu docelowego arsenu (termin 

realizacji–31.12.2020r.)
 - ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pira-

nu (termin realizacji-31.12.2023r.)
 - ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu za-

wieszonego PM10. (termin realizacji-31.12.2022r).

W powyższych programach jako podstawowy kierunek działań 
niezbędnych do przywrócenia poziomów dopuszczalnych lub doce-
lowych wskazano wprowadzenie zmian w zakresie sposobu ogrze-
wania, w tym w szczególności wymiana pieców / kotłów węglowych 
na ekologiczne urządzenia grzewcze.

Od 2006 roku Miasto bydgoszcz aktywnie uczestniczy w pro-
cesie likwidacji niskiej emisji. Na podstawie Uchwały rady Miasta 
bydgoszczy udzielane jest właścicielom, współwłaścicielom i najem-
com samodzielnych lokali lub budynków mieszkalnych dofinanso-

wanie na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na ekologiczne 
urządzenia grzewcze. W ramach realizacji uchwały do chwili obec-
nej dofinansowano przeszło tysiąc nowych ekologicznych urządzeń 
grzewczych wydatkując na ten cel ponad 3 mln złotych.

Ponadto, Miasto bydgoszcz przystąpiło do realizacji programu 
„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności ener-
getycznej i  rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” 
o akronimie „KAWKA”, którego celem jest zmniejszenie narażenia 
ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w  strefach, 
w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i do-
celowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały 
opracowane programy ochrony powietrza. 

W ramach realizacji programu „KAWKA” w latach 2014–2018:
 - do czerwca 2016 r. zlikwidowano piece i  kotły opalane węglem 

w 15 budynkach będących własnością Gminy bydgoszcz w zarzą-
dzie spółki Administracja Domów Miejskich sp. z  o.o. w  tym 9 
z nich poddano termomodernizacji; do 2018 r. zaplanowano likwi-
dację ogrzewania węglowego w kolejnych 19 budynkach będących 
własnością Gminy bydgoszcz oraz 2 budynkach i 31 lokalach miesz-
kalnych należących do osób fizycznych
 - przeprowadzono kampanię edukacyjną pokazującą korzyści zdro-

wotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, która będzie kontynu-
owana do 2018 r. 
 - przeprowadzono inwentaryzację źródeł niskiej emisji na tere-

nie Miasta bydgoszczy i utworzono na jej podstawie bazę danych; 
w efekcie uzyskano informacje na temat typów i ilości źródeł ogrze-
wania w zinwentaryzowanych budynkach, wielkości zużycia paliw 
stałych oraz wielkości emisji zanieczyszczeń wynikających ze spala-
nia paliw stałych w urządzeniach grzewczych. 

„W powyższych programach jako podstawowy 
kierunek działań niezbędnych do przywrócenia 

poziomów dopuszczalnych lub docelowych wskazano 
wprowadzenie zmian w zakresie sposobu ogrzewania, 

w tym w szczególności wymiana pieców / kotłów 
węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze.”
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całkowity koszt zrealizowanych zadań wyniósł 5.272.668,22 zł, 
w tym dotacja 3.357.613,52 zł. Pozostałe planowane koszty przed-
sięwzięcia - 8.206.530 zł, w tym dotacja 4.343.264 zł. 

Ponadto Miasto bydgoszcz w celu potwierdzenia wyników in-
wentaryzacji oraz stworzenia sieci pomiarów uzupełniających dla 
Państwowego Monitoringu Powietrza prowadzi (pilotażowo) bada-
nia przestrzennego rozkładu stężeń pyłu w mieście. Wytypowano 8 
miejsc lokalizacji czujników. 

Pomiary będą wykonywane w  2 sesjach trwających łącznie 5 
tygodni.

Wykonawca za pomocą urządzenia pomiarowego zbiera dane 
na temat: stężenia pyłu PM10, stężenia pyłu PM2,5; daty pomia-
ru, czasu pomiaru oraz dane pomocnicze: temperaturę powietrza, 
wilgotność powietrza. W efekcie powstanie raport podsumowujący 
wyniki pomiaru.

Należy również zauważyć, iż w  bydgoszczy uruchomiono 
system its, który umożliwia sterowanie ruchem drogowym 
poprzez optymalizację sieciową, nadanie priorytetu dla trans-
portu zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem transportu 
szynowego, dostosowanie programów sygnalizacji świetlnej do 
prognozowanych potoków ruchu drogowego (analizy obszaro-
we oraz według ważności ciągów komunikacyjnych), kierowanie 
pojazdów na trasy o  mniejszym obciążeniu ruchem, zalecanie 
kierowcom tras alternatywnych. Poprawienie płynności ruchu 
przyczynia się do ograniczania jego negatywnego wpływu na ja-
kość powietrza.

Z  opracowanej „Oceny efektywności sterowania w  systemie 
wdrożonym w ramach projektu inteligentne systemy transportowe 
w  bydgoszczy” wynika, że ocena efektywności dla autobusowego 
transportu indywidualnego, wykazała poprawę czasów przejazdów 
od 8,7 do 57,51% (średni wynik - 31,26%), a dla tramwajowego - od 
8,37 do 19,57% (średni wynik - 12,88%).

Miasto bydgoszcz realizuje przyjęty „Plan działań na rzecz 
zrównoważonej energii (seAP) dla miasta bydgoszczy na lata 2012 
– 2020”. Ma on na celu wskazanie działań i uwarunkowań służących 
redukcji energii finalnej na terenie bydgoszczy, a przez to redukcji 
emisji gazów cieplarnianych (cO2). Plan przygotowano w związku 
z przystąpieniem bydgoszczy do Porozumienia między burmistrza-
mi i zobowiązania się do ograniczenia wielkości emisji gazów cie-
plarnianych o min. 20% do 2020r., w stosunku do 2005r.

GrzeGorz boroń 
Dyrektor wydziału Zintegrowanego 
rozwoju, urzędu miasta Bydgoszczy
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PrZeGLąD PrAKtyK ZArZąDZANiA 
JAKOścią POWietrZA W WybrANycH 

MiAstAcH eUrOPeJsKicH

dr inż. cristiNA GUerreirO
norweski instytut Badań atmosfery

prof. dr hab. inż. JóZeF PAcyNA 
norweski instytut Badań atmosfery

Przedstawiona analiza jest oparta na informacjach pochodzących 
z dwunastu europejskich miast zgłoszonych do Komisji europejskiej 
(Antwerpia, berlin, Dublin, Madryt, Malmo, Mediolan, Ploeszti, Pra-
ga, Wiedeń, Płowdiw, Paryż i Wilno), zgromadzonych z pomocą miast 
i  opublikowanych w  castell i  Guerreiro (2013). Analizę przeprowa-
dzono w  ramach europejskiego projektu pilotażowego mającego na 
celu identyfikację i rozwiązanie przyczyn leżących u podstaw istnienia 
luk w realizacji polityki jakości powietrza w 12 miastach europejskich 
oraz wyciągnięcie pomocnych wniosków (eOG, 2013; Viana i  in., 
2013).

W kwestii praktyk zarządzania, projekt pilotażowy kontrolował 
działania podjęte w  12 miastach w  celu poprawy jakości powietrza, 
koncentrujące się na zanieczyszczeniach: dwutlenku azotu, pyłu za-
wieszonego i ozonu. W większości miast po uzgodnieniach z przed-
stawicielami sektora, który zidentyfikowany został jako główne źródło 
zanieczyszczeń, więcej niż 50% realizowanych działań związanych 
było z transportem. Pozostałe działania dotyczyły sektorów: komunal-
nego i przemysłowego.

1. OMóWieNie i  PODsUMOWANie DZiAłAń ZGłOsZO-
NycH PrZeZ 12 MiAst DO KOMisJi eUrOPeJsKieJ
W tym fragmencie przedstawiono przegląd działań zaproponowanych 
przez 12 różnych miast. Podzielono je na sześć różnych grup w nastę-
pujący sposób:

(i) Przemysł: Działania bezpośrednio powiązane (lub zastosowa-
ne wyłącznie) w  sektorze przemysłowym. Przykładami takich dzia-
łań są zwiększenie wydajności elektrowni, dobrowolne zmniejszenie 
emisji w poszczególnych rafineriach (np. schwechat) - wprowadzone 
w Wiedniu w latach 1999 i 2007.

(ii) budownictwo: działania podejmowane przez miasta w  za-
kresie efektywności energetycznej budynków oraz wykorzystania 
paliw przyjaznych dla środowiska w ogrzewaniu również są uwzględ-
nione w  tej kategorii. Przykładem jest zakaz ogrzewania węglowego 
oraz wzmocnione izolacji cieplnej w  starych budynkach, wdrożone 
w Wiedniu.

(iii) ruch drogowy: technologia i infrastruktura: działania, które 
zmierzają do redukcji emisji spalin poprzez poprawę stanu technicz-
nego środków transportu, usprawnienie infrastruktury oraz rozbudo-
wę sieci transportu publicznego. Do przykładów środków zawartych 
w tej kategorii należą bardziej rygorystyczne normy emisji na terenie 
Ue dla pojazdów oraz dofinansowanie (np. w Wiedniu, norma spa-
linowa euro 5/6), ograniczenie emisyjności autobusów, taksówek 

i pojazdów szkolnych (berlin), wsparcie dla testowania modernizacji 
autobusów, reorganizacja i rozbudowa sieci autobusowej, rozbudowa 
ścieżki rowerowej (np. Wiedeń).

(iV) ruch drogowy: Ograniczenie emisji spalin: działania podję-
te w celu redukcji emisji u źródła poprzez zmniejszenie natężenia ru-
chu, nie wlicza się tu środków technologicznych i infrastrukturalnych. 
Przykładami są ustanowienie stref niskiej emisji (LeZ-low emission 
zones), zakaz budowy wysokich nadajników czy też zarządzanie no-
wymi systemami parkowania. bardziej szczegółowe środki wdrożo-
ne w celu bezpośredniego zmniejszenia ruchu w centrum miastach, 
wprowadzenie stref ekologicznych (np. berlin), wprowadzenie niższe-
go limitu prędkości na autostradach miejskich (80 km/h) i drogach 
miejskich mieście (50 km/h; np. Wiedeń), podniesienie opłat itp.

(V) Kampanie społeczne: działania miękkie mające na celu budo-
wanie społecznej świadomości, zachęcające mieszkańców do praktyk, 
które przyczynią się do zmniejszenia emisji oraz promowanie aktyw-
ności niskoemisyjnej. Niektóre z działań podjętych w  tym kierunku 
obejmują promowanie wspólnego użytkowania samochodu, jazdy na 
rowerze, pojazdów elektrycznych, kampanie informacyjne lub szkole-
niowe dotyczące defensywnej jazdy.

(Vi) rolnictwo: działania związane z sektorem rolniczym, mające 
na celu ograniczenie wpływu rolnictwa na zanieczyszczanie powietrza. 
Przykłady takich środków obejmują zakaz spalania odpadów oraz sto-
sowanie technologii eliminujących odpady rolnicze (np. Madryt).

Większość miast zgłosiło wdrożenie działań (lub zapowiedziała 
ich realizację w niedługim czasie), zmniejszających stężenie NO2 lub 
PM10 oraz takich, które są zgodne z europejskimi normami jakości 
powietrza. rodzaj i ilość stosowanych środków różnią się w zależności 
od miasta. Na przykład, odsetek działań ograniczających poziom NO2 
i PM10 w atmosferze wpływających na emisję spalin waha się od 31% 
do 37% w Płowdiwie, podczas gdy w Pradze wynosi 74% i 72%. 

Praga stanowi dobry przykład działań ukierunkowanych na isto-
tę problemu związaną z  przekraczaniem limitów NO2 i  PM10. 74% 
z  już stosowanych lub mających być wkrótce zastosowanych działań 
dążących do zgodności z wartościami granicznymi NO2 jest związane 
z ruchem drogowym, większość z nich bezpośrednio ogranicza emi-
sje powstające w ruchu drogowym (32%), podczas gdy inne są skie-
rowane na zmniejszenia emisji poprzez poprawę stanu technicznego 
środków transportu, poprawę infrastruktury lub rozbudowę transpor-
tu publicznego. W odniesieniu do środków zmniejszających poziom 
PM10, również działania związane ruchem drogowym stanowią naj-
większą grupę (72%).
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również w  berlinie najwięszka grupa działań skupia się na re-
dukcji emisji pochodzących z  ruchu ulicznego w  celu zapewnienia 
zgodności z wartością graniczną dla NO2. berlin wdrożył 37 działań, 
68% wiąże się z ograniczeniem emisji spalin (30%), a pozostałe 30 % 
dotyczy poprawy technologii i  infrastruktury (38%). Kolejnym mia-
stem z dużą ilością działań ukierunkowanych na ograniczenie emisji 
jest Wiedeń, 25% przeciwdziała NO2 a 37% – PM10.

W  Wilnie działania zmierzające do ograniczenia spalin pocho-
dzących z ruchu ulicznego zdecydowanie przeważają stanowiąc 72 %. 
Pozostałe 14% to działania na rzecz kształtowania świadomości po-
przez kampanie.

W miastach Mediolan, Madryt i Ploeszti tylko 4%, 5% i 9% działań 
ukierunkowanych jest na redukcję emisji drogowych poprzez zmniej-
szenie natężenia ruchu lub ograniczenie jego funkcjonowania. te trzy 
miasta skupiają się na środkach dotyczących rozwoju technologiczne-
go i zmian w infrastrukturze, które stanowią odpowiednio 36%, 46% 
i 46% i zostały wdrożone lub zostaną wdrożone w celu zmniejszenia 
emisji NO2 w tych miastach. W Dublinie żaden z podjętych środków 
nie kwalifikuje się do ograniczeń emisji z ruchu drogowego. Wdrożone 
działania służą rozwojowi technologii i infrastruktury.

Do niektórych z działań związanych z ruchem drogowym, które 
wdrożyły miasta (zwykle stosowana jest kombinacja różnych działań) 
w celu zmniejszenia stężenia w powietrzu NO2 i pyłu PM10 należą:
1) stworzenie stref niskiej emisji (LeZ -low emission zone);
2) Poprawa transportu publicznego;
3) Promocja jazdy na rowerze;
4) Zarządzanie przepływem ruchu;
5) Zmiana ograniczeń prędkości;
6) inwestycje w technologie ograniczające emisje pochodzące z trans-
portu publicznego.

sektor komercyjny i mieszkaniowy został zidentyfikowany jako 
drugi co do wielkości czynnik przyczyniający się do przekroczeń 
norm NO2 we wszystkich miastach. sytuacja wygląda tak samo, jeśli 
chodzi o pył PM10 z wyjątkiem jednego miasta. Ploeszti nie zidentyfi-
kowała tego sektora jako źródło przekroczeń PM10.

Mediolan i Praga wdrożyły, lub zamierzają wdrożyć wiele dzia-
łań dotyczących efektywności energetycznej budynków i przyjaznych 
dla środowiska paliw do ogrzewania, w celu zapewnienia zgodności 
z wartością dopuszczalną dla NO2 (odpowiednio 24% i 21%).

W berlinie, 3% środków dotyczy budownictwa. Natomiast w Pary-
żu nie zaklasyfikowano żadnych działań przeciwdziałających NO2, które 
wpływałby na budownictwo, ale 6% z 18 środków skierowanych prze-
ciwko pyłowi PM10 wiąże się z efektywnością energetyczną budynków.

Ploeszti wskazuje przemysł jako drugą najważniejszą przyczynę 
powstawania przekroczeń zawartości pyłu PM10, ale spośród 11 zgło-
szonych działań, tylko jedno odnosi się bezpośrednio do ograniczenia 
emisji z przemysłu. Przemysł również uważa się za główną przyczynę 
przekroczeń PM10 w  Paryżu, a  4 z  19 wdrożonych przez to miasto 
środków wpłynie na ten sektor. berlin, Wiedeń, Mediolan, Madryt 
i Paryż zgłaszały również środki zmierzające do zmniejszenia obec-
ności NO2 na obszarach miejskich, które obejmą przemysłowe źródła 
powstawania zanieczyszczeń.

Wszystkie miasta wdrożyły lub planują rozpocząć kampanie za-
chęcające mieszkańców do funkcjonowania, które przyczyni się do 
zmniejszenia emisji, poprzez promowanie nieskoemisyjnych aktyw-
ności. Na przykład, w Paryżu i Płowdiwie kampanie stanowią ważną 
grupę działań, stanowią ponad 30%. takie kampanie są ważne, po-
nieważ gwarantują, że problemy z jakością powietrza są dobrze znane 
mieszkańcom miast, co pomoga w promocji tych inicjatyw.

Działania związane z rolnictwem nie występują obecnie tak czę-
sto jak środki związane z innymi dziedzinami gospodarki. środki do-
tyczące rolnictwa są zwykle podejmowane na poziomie krajowym lub 

regionalnym i  choć emisje z  rolnictwa mogą mieć wpływ na jakość 
powietrza w miastach, to na ogół są wytwarzane poza granicami ad-
ministracyjnymi miast, a tym samym znajdują się poza kompetencją 
władz miejskich.

Jednak nie oznacza to, że miasta nie stosują żadnych działań 
w obszarze rolnictwa, które zwykle podejmuje się na płaszczyźnie kra-
jowej. spośród 12 miast uwzględnionych w badaniu, tylko Mediolan 
zidentyfikował rolnictwo jako jeden z głównych sektorów przyczynia-
jących się do przekroczeń wartości granicznych przewidzianych dla 
pyłu PM10. również w Antwerpii, Wiedniu i Madrycie zastosowano 
ograniczenia emisji pochodzących z rolnictwa. W Wiedniu i Madry-
cie stanowią one tylko 1% wszystkich działań skoncentrowanych na 
zmniejszeniu stężenia pyłu PM10, ale w Antwerpii stanowią one 5%.

Analiza planów i  programów oraz powiadomień o  wydłużaniu 
terminów na realizację projektów niestety nie pozawala na określe-
nie, które z działań są najbardziej skuteczne w danym mieście, a nie 
wszystkie miasta poinformowały o  oczekiwanym wpływie środków 
na koncentrację tych substancji w otoczeniu. Analiza opiera się tylko 
na działaniach zastosowanych w celu ograniczenia emisji z ich bezpo-
średnich źródeł.

2. OMóWieNie i  PODsUMOWANie trZecH NAJWAżNieJ-
sZycH śrODKóW, Które KAżDe Z  MiAst WDrOżyłO 
W ceLU POPrAWy JAKOści POWietrZA.
12 miast dostarczyło informacji na temat najważniejszych działań re-
alizowanych w celu poprawy jakości powietrza. Podsumowanie wy-
branych środków (maksymalnie 3) opisane jest w niniejszym rozdziale 
oraz przedstawione w tabeli 1, na podstawie miasta Viana i in. (2013)
 Ponadto można wymienić:
 - plany dotyczące jakości powietrza: w Malmö i Ploeszti (zastosowa-

nie gazu w systemach grzewczych w budownictwie mieszkalnym, od-
nowienie urządzeń przemysłowych) oraz w Wilnie (utrzymanie ulic 
i dróg objazdowych) z 2014 r.;
 - zakłady przemysłowe: Wiedeń;
 - port w  Antwerpii: budowanie świadomości: ekologiczne żeglowa-

nie; technologia: dźwigi teleskopowe, sprzęt przeładunkowy.
Ogólnie rzecz ujmując, trzy najważniejsze działania koncentrują 

się na ruchu drogowym, wśród nich tylko Wiedeń podejmuje kroki 
dotyczące przemysłu. trzy miasta skupiają się na paliwach (na przy-
kład, biomasa / bitumiczne spalanie paliwa). Większość z działań jest 
w toku, co oznacza, że zostały wdrożone i  są kontynuowane, a więc 
muszą być przynajmniej w jakiś sposób skuteczne jak wynika to z oce-
ny miast.

Obszary realizacji zależą od rodzaju środków, poczynając od tych 
mających wpływ na budownictwo mieszkaniowe i użytkowe, poprzez 
te stosowane na poszczególnych obszarach miasta (centrum miasta, 
części historyczne, np. opłaty za wjazd) oraz w całym mieście (np. od-
nowienie transportu publicznego) kończąc na działaniach zmierzają-
cych do redukcji emisji z ruchu drogowego. W przypadku Antwerpii, 
porty również objęte są działaniami, a  w  kilku przypadkach obszar 
realizacji rozciąga się poza miasto na obszary regionalne (na przykład, 
zakaz niektórych paliw w Dublinie i innych sąsiednich miastach, jak 
również wprowadzenie LeZ w  Mediolanie i  kilku innych miejscach 
w Nizinie Padańskiej).

WyKAZ ZWALcZANycH ZANiecZysZcZeń :
Paliwa:
 - pył PM: we wszytskich miastach,
 - czarny dym, sO2, (Dublin),
 - czarny węgiel, benzo(a)piren (baP)

Ruch drogowy:
 - pył PM i NO2: wszystkie miasta,
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WyZWANiA ZWiąZANe Z reALiZAcJą DZiAłAń:
 - Opozycja (publiczna, polityczna, handlowa)
 - Administracja
 - brak funduszy
 - brak technologii
 - Nielegalny handel zakazanymi paliwami
 - Luki prawne
 - Zasady udzielania dotacji europejskich
 - efekty uboczne (wzrost zatłoczenia)
 - ryzyka techniczne i administracyjne

Główne opisane wyzywania są natury technologicznej, kultu-
rowej, prawnej, politycznej i  ekonomicznej. Z  punktu widzenia 
technologii stwierdzono, że rozwijające się technologie ograni-
czają optymalizację działań, biorąc pod uwagę fakt, że można ją 
przeprowadzać tylko w oparciu o dostępne technologie w danym 
momencie, podczas gdy skuteczniejsze technologie mogą zostać 
opracowane w  przyszłości. Opozycja społeczna jest uważana za 
duże wyzwanie, zwłaszcza ze względu na trudności związane ze 
zmianą postrzegania danego problemu ekologicznego (np. zmia-
ny klimatyczne, jakość powietrza) lub rozwiązania (np. spalanie 
biomasy w  celu redukcji emisji cO2). Aspekty prawne, takie jak 
podział kompetencji między różnymi poziomami (krajowymi / re-
gionalnymi/ gminnymi) lub zagadnienia prawne dotyczące ochro-
ny prywatności, a  także sposób, w  jaki opinia publiczna określa 
działania podejmowane przez decydentów, również ograniczają 
realizację działań w zakresie jakości powietrza. Jeśli chodzi o Ue, 
proszono o wsparcie dotyczące ustawodawstwa w tym sankcji za 
nieprzestrzeganie przepisów. Polityka również stanowi wyzwanie, 
zważywszy na fakt, że sprawa jakości powietrza nie zajmuje zna-
czącej pozycji w programach politycznych. Do istotnych wyzwań 
należą również brak zasobów ludzkich oraz finansowanie w  ra-
mach obecnej sytuacji ekonomicznej oraz starania mające na celu 
zmianę sytuacji, tak aby z poprawa jakości powietrza była również 
szansą na wzrost gospodarczy.

tabela 1 podSumoWanie działań WybranyCh przez miaSta

Źródło: Viana i in., 2013.

 - cO2: Antwerpia, Malmo i Mediolan,
 - węglowodory (Hc), hałas, cO: Malmo,
 - wolny węgiel (ec) i czarny węgiel (bc): Antwerpia,
 - NH3: Mediolan,
 - benzen: Paryż,

Plan ochrony jakości powietrza:
 - sO2, NO2, pył PM10, O3 : Malmo, Ploszti, Wiedeń,

Przemysł:
 - pyły PM, NO2: Wiedeń,

Porty:
 - pyły PM, NO2, wolny węgiel ec, czarny węgiel bc, cO2: Antwerpia

reakcje mieszkańców były różne od obojętności (nowe tech-
nologie w transporcie publicznym), akceptacji (rower publiczny) do 
odrzucenia (strefy LeZ, ograniczenia ruchu). Doświadczenie poka-
zuje, że akceptacja społeczna jest większa, gdy podbudowana jest 
rozległą wiedzą, zapewnianiem alternatyw oraz istnieniem bodźców 
ekonomicznych (Viana i in., 2013).

KryteriA stOsOWANe DO WybOrU NAJWAżNiesZycH 
DZiAłAń:
 - skuteczność w redukcji emisji: berlin, Dublin, Mediolan, Ploeszti, 

Płowdiw;
 - Dodatkowe korzyści (złagodzenie zmian klimatycznych, hałas, mo-

bilność, bezpieczeństwo transportu, itp.): Mediolan, Wiedeń;
 - Wykonalność prawna / podział kompetencji: berlin, Antwerpia, Pa-

ryż;
 - Proporcjonalność ekonomiczna i społeczna: berlin, Antwerpia, Wil-

no;
 - Wykonalność techniczna: berlin, Wiedeń;
 - Poprzednie doświadczenia (porażki i sukcesy): Dublin;
 - inne źródła : berlin;
 - skutki dotyczące jakości powietrza: berlin;
 - Zminiejszenie narażenia na zanieczyszczone powietrze;
 - szybkość pojawienia się rezultatów: Malmo;
 - Polityczna i publiczna akceptacja: Wiedeń.

Komunalne/ 
mieszkaniowe ruch uliczny

miasto/  
działania paliwo leZ kominukacja publiczna ograniczenie 

pędkości opłaty plan dotyczący mobilności/ 
świadomość

antwerPia w 2016 zmiana środka transportu (rower publiczny) x

Berlin x modernizacja pojazdów 30

DuBlin zakaz paliw  
bitumicznych

maDryt renowacja pojazdów

malmo dla pojazdów  
ciężarowych zmiana pojazdów

meDiolan regulacje dotyczące 
biomasy zima x

Paryż
nowe usługi -Velib i autolib

działania przestrzenne – ścieżki rowerowe 
i drogi tramwajowe

PłowDiw gminne budynki ścieżki rowerowe

Praga dla pojazdów  
ciężarowych alternatywne paliwo wraz z elektroładowaniem

wieDeń ogrzewanie dzielnic zwiększone użycie
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Pod względem wykonalności, nasuwają się następujące wnioski: 
(1) LeZ: wdrażanie LeZ jest uważane za skuteczne i zalecane pomimo 
oporu społecznego; (2) stosowanie bloków asfaltowych tiO2 w celu 
zmniejszenia emisji NOx nie jest zalecane, ze względu na wysokie 
koszty i brak skuteczności (zwłaszcza że, celem działań powinno być 
zmniejszenie emisji u źródła, a nie ich przechwytywanie).

2.1 streFy NieKieJ eMisJi (LeZ)
berlińska strefa LeZ rozciąga się na 88 km2 i liczy około 1 milion 
mieszkańców. była wprowadzana w 2 etapach: ogłoszenie w 2005 
roku, realizacja w 2008 roku (etap 1: opłata 1 euro dla pojazdów 
benzynowych i   2 euro dla pojazdów z silnikami wysokoprężny-
mi) oraz w roku 2010 (etap 2: opłata 3 euro wraz z wyposażeniem 
w filtr cząstek stałych i 4 euro wraz filtrem cząsteczek stałych dla 
pojazdów z silnikami wysokoprężnymi).

Ocena wpływu LeZ prowadzi do następujących wniosków:
 - Wpływ na natężenie ruchu (automatyczne urządzenia do licze-

nia): ogólny spadek natężenia ruchu odnotowano na zewnątrz 
i wewnątrz LeZ od 2002 do 2010 roku, na dodatek nie wynika to 
z przesunięcia ruchu w inne obszary miasta.
 - Wpływ na skład pojazdów: różnorodność pojazdów (dla porów-

nania trendu w składzie z LeZ w stosunku do jednego, czy obiekt 
był jak zwykle) oceniono na podstawie tablic rejestracyjnych za-
rejestrowanych przez kamery cctV (działały one tylko przez 1 
dzień w  roku, aby nie naruszać prywatności). Wzrost liczby po-
jazdów z zieloną naklejką został potwierdzony (90% samochodów 
osobowych z silnikiem wysokoprężnym, 75% samochodów cięża-
rowych), co więcej tendencja ta trwa od 2010-2012. Dane z tablic 
rejestracyjnych były wykorzystywane jako wkład do opracowania 
referencyjnych wskaźników emisji i ponownego wyliczenia realnie 
produkowanych emisji.

Wpływ na emisję (obliczony na podstawie podręcznika 
wskaźników emisji): emisje NOx w  berlinie są 15% niższe niż 
w przeciętnym niemieckim mieście. Natomiast badania dotyczące 
udziału pyłu PM10 przeprowadzone w berlinie w 2007 roku wyka-
zały, że 47% masy pyłu PM10 pochodzi spoza berlina, a tylko 22% 
z  ruchu ulicznego (przed LeZ). W  2010 roku, po wprowadzeniu 
LeZ, zawartość pyłu PM10 wynosi 12%. Miejscowy przyrost NO2 
zmniejszył się o 12%, a lokalny przyrost dla węgla czarnego o 56%. 
Jest to najwyraźniejszy dowód skuteczności LeZ zarazem będący 
przesłaniem, które należy nieść dalej i wykorzystywać do podno-
szenia społecznej i politycznej świadomości. Dane metereologicz-
ne są mniej korzystne w  ostatnich latach, za co wini się poziom 
zanieczyszczeń pyłem PM. Jest to problemem w debacie publicz-
nej. W  2008 roku wprowadzono LeZ, ale warunki meteorolo-
giczne były mniej korzystne niż w 2007 roku. bez wprowadzania 
LeZ niekorzystne warunki rozpraszania gazów mogły skutkować 
większym stężeniem niż w 2007 roku.

Podsumowując, wprowadzenie stref LeZ w  berlinie dopro-
wadziło do przyspieszonej modernizacji pojazdów, ponad 98% 
samochodów osobowych oraz 85% dla samochodów dostawczych 

ma teraz „zieloną naklejkę”. Wpływ na jakość powietrza wygląda 
następująco: 7%-owa redukcja średniego rocznego poziomu pyłu 
PM10 (której rezultatem jest zmniejszenie liczby dni przekraczania 
wartości granicznych do 10 w skali roku), 5% średniej zawartości 
NO2 oraz 56% średniego rocznego stężenia sadzy.

2.2 MODerNiZAcJA AUtObUsóW
celem tego działania było wyposażenie wszystkich autobusów 
(1200) w  filtry cząstek stałych (600 autobusów spełnia normę 
spalinową euro 5/eeV). Obecnie 94% autobusów ma filtry, a 520 
spełnia normę emisji spalin euro 5. Ogólna skuteczność tego środ-
ka, oszacowana przez porównanie emisji obliczonych przy użyciu 
podręcznika wskaźników emisji jest niższa niż wprowadzanie stref 
LeZ. Jednakże działania te są bardzo skuteczne dla eliminacji po-
szczególnych emisji cząstek stałych. Następny krok to moderniza-
cja autobusów z zastosowaniem technologii scr, ale ze względu na 
wysokie koszty nadal trwają dyskusje na ten temat.

2.3 OGrANicZeNie PręDKOści DO 30 KM/H
celem tego działania jest ustalenie limitów prędkości 30 km/h na 
głównych drogach. Początkowo głównym celem było zwalczanie 
hałasu, ale teraz chodzi również o ograniczanie zanieczyszczenia 
powietrza. Poziom hałasu może oscylować wokół 3 db, a dodatko-
wą korzyścią jest większe bezpieczeństwo pieszych. Jednak wpływ 
na zanieczyszczenie powietrza jest nadal przedmiotem dyskusji. 
Zanim rozpocznie się wdrażanie tych działań potrzebne jest osią-
gnięcie konsensusu.

szacowanie wpływu ograniczenia prędkości do 30 km/h przed 
wprowadzeniem nie było możliwe, ponieważ rzeczywiste wskaźni-
ki emisji nie były dostępne. efekt po wprowadzeniu ograniczenia 
oceniano porównując poziomy zanieczyszczeń w  pobliżu głów-
nych dróg, na których istnieje limit z drogami, na których można 
jeździć powyżej 30 km/h. Lokalne zmiany w  zawartości szkodli-
wych związków wyglądały następująco 34% dla PM10, 19% dla 
wolnego węgla 15% dla NO2 oraz 18% dla NOx. Mniejsza ilość tych 
szkodliwych substancji w  powietrzu jest skutkiem ograniczenia 
prędkości. takie działanie ma duży wpływ na resuspensję cząstek, 
co widać przez większą redukcję PM10 niż z wolnego węgla. Wpro-
wadzenie ograniczeń jest bardzo efektywne, ale dyskusje politycz-
ne są nadal w toku. Konieczne jest przeprowadzenie ocen długo-
terminowych (ponad 6 miesięcy). Potrzeba kilku miesięcy, zanim 
kierowcy przyzwyczają się do nowej sytuacji w ruchu drogowym. 
Potrzeba więc około 6 miesięcy na obniżenie dopuszczalnej pręd-
kości. Dlatego ograniczenie prędkości może być traktowane jako 
środek długotrwały.

dr inż. CriStina Guerreiro 
norweskiego instytuty  
Badań atmosfery

proF. dr hab. inż. JózeF paCyna  
norweski instytuty Badań  
atmosfery
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POWietrZA istOtNyM eLeMeNteM 

ZróWNOWAżONeGO rOZWOJU MiAstA 
bieLsKA-biAłeJ

JAceK KryWULt
Prezydent miasta Bielsko-Biała

Opublikowany w  maju br. raport WHO wskazał, że powietrze 
w polskich miastach jest nadmiernie zanieczyszczone. W przypad-
ku miast woj. śląskiego, zwłaszcza w jego południowej części, spra-
wę pogarsza lokalizacja miejscowości w wielu podgórskich dolinach 
sprzyjających zaleganiu zanieczyszczeń przy bezwietrznej pogodzie. 
Dlatego realizując programy ograniczenia niskiej emisji, już od 2004 
roku bielsko-biała nieprzerwanie wspiera likwidację starych pale-
nisk węglowych poprzez udzielanie dotacji. Do tej pory dokonano 
1600 takich wymian w domach mieszkańców bielska-białej. Pomoc 
uzyskali też mieszkańcy instalujący kolektory słoneczne (około 830 
instalacji). łączna wartość inwestycji przekroczyła 27 mln zł. Z bu-
dżetu miejskiego i częściowo WFOśiGW, mieszkańcy otrzymywali 
do 6 tys. zł dotacji, czyli około połowę tej kwoty. 

Ważnym elementem programu jest upowszechnienie wiedzy 
o tym, że wypłacona dotacja w związku z  likwidacją starego kotła 
węglowego i montażem ekologicznych źródeł ciepła, jest rodzajem 
kontraktu na czystsze powietrze, a nie zapomogą na remont kotłow-
ni w  prywatnym domu.  Jest to zaakcentowane nie tylko w uchwale 
rady Miasta, która program wprowadza, ale także w  działaniach 
edukacyjnych. 

Programowi dotacyjnemu towarzyszą bowiem organizowane 
w  mieście różne akcje informacyjne o  szkodliwości niskiej emisji 
oraz prezentujące sposoby na jej zmniejszenie. są one przeprowa-
dzane wśród różnych grup docelowych i  na różnych poziomach, 
poprzez działania takie jak: 
 - stworzenie, a  następnie utrzymywanie i  aktualizacje edukacyj-

nej strony internetowej www.miastodobrejenergii.pl, blogu, profilu 
youtube,

 - organizacja kolejnych corocznych beskidzkich Festiwali Dobrej ener-
gii (obecnie odbyła się Vi edycja), które są centralnym całodniowym 
wydarzeniem ukierunkowanym na wszystkie grupy wiekowe miesz-
kańców jako główny punkt edukacji w ochronie powietrza i klimatu,
 - organizacja i  współorganizacja innych wydarzeń publicznych jak 

np. festiwal „energicznie z klimatem”, konkurs energetyczny dla mło-
dzieży, seminarium dla przedstawicieli Jst oraz przyjęcie gości z in-
nych gmin, organizacja spotkań tematycznych z  przedstawicielami 
biznesu i instytucji, bezpłatne szkolenie w zakresie OZe dla ludności,
 - stworzenie termometrów edukacyjnych promujących oszczędzanie 

energii i korzystanie z energii słońca,
 - stworzenie, dystrybucja i  emisja filmów edukacyjno-informacyj-

nych oraz reportaży z akcji,
 - publikacja artykułów edukacyjnych oraz informacji w prasie i radiu,
 - projekt, wydruk i kolportaż ulotek oraz broszur informacyjnych na 

temat szkodliwości niskiej emisji, z podkreśleniem jej negatywnego 
wpływu na ludzkie zdrowie,
 - corocznie aktualizowana tablica informacyjna programu ograni-

czania niskiej emisji,
 - stworzenie plakatów tradycyjnych i typu roll-up,
 - stworzenie pen-drive-ów z przekazem edukacyjnym,
 - wydruk eko-naklejek przypominających o  oszczędzaniu energii 

w  celu zastosowania w  newralgicznych miejscach (gniazdka elek-
tryczne, zawory termostatyczne) w urzędach, szkołach i innych insty-
tucjach oraz ich dystrybucja połączona ze szkoleniem.

bielsko-biała było pierwszym miastem w kraju, które opraco-
wało i realizuje tzw. Plan Zrównoważonej energii wynikający z przy-
stąpienia w 2009 r. do inicjatywy covenant of Mayors.

Bielsko-Biała było pierwszym miastem w kraju, które 
opracowało i realizuje tzw. Plan Zrównoważonej energii 

wynikający z przystąpienia w 2009 r. do inicjatywy 
Covenant of Mayors.
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W  ramach współpracy z  europejskim stowarzyszeniem miast 
„energy cities” i stowarzyszeniem Gmin Polska sieć energie cites, 
realizowanych jest wiele projektów ukierunkowanych na racjonalne 
wykorzystanie energii i efektywność energetyczną. Jeden z naszych 
projektów – „bielsko-biała chroni klimat” został uznany w  2013 
roku za najlepszy lokalny projekt w europie w konkursie zorgani-
zowanym prze europejski instytut Administracji Publicznej w Ma-
stricht.

Ważne jest by miasto, które realizuje taki program, samo po-
kazało swoim przykładem, że zależy mu na ochronie powietrza. 
Jeśli zachęcamy do termomodernizacji czy stosowania odnawial-
nych źródeł energii, sami powinniśmy je stosować. Obecnie nie 
mamy żadnego miejskiego budynku publicznego, który ogrze-
wany byłby z kotłowni węglowej, a większość jest podłączona do 
sieci ciepłowniczej. W 11 z nich zastosowano kolektory słoneczne 
o łącznej powierzchni 1200 m2. Wykonano także 5 małych insta-
lacji fotowoltaicznych. Miasto produkuje energię elektryczną i cie-
pło nawet z odpadów oraz ścieków. Nie bez znaczenia jest współ-
praca z sektorem energetycznym, gdyż po wielu latach negocjacji 
projektowania i realizacji powstała nowa elektrociepłownia, w któ-
rej technologie spalania węgla i magazynowania ciepła pozwoliły 
na podniesienie sprawności z 68% do 89%. chociaż to w zakresie 
niskiej emisji nie ma bezpośredniego znaczenia, podłączanie ko-
lejnych odbiorców do sieci ciepła systemowego stanowi tego istot-
ny czynnik.

W ostatnich latach notujemy stopniową poprawę stanu powie-
trza w naszym mieście. 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń efektu ekologiczne-
go wynikającego z działań programu w latach 2004-2015 uzyskano 
w skali roku obniżenie ogólnej emisji zanieczyszczeń pyłowo gazo-

JaCeK KryWult 
Prezydent miasta Bielsko-Biała

wych na poziomie 8950,7 ton/rok z  czego ograniczenie pyłu wy-
niosło 156,1 ton/rok, a samo cO2 zostało ograniczone o 8518 ton/
rok. W  latach 20132015 zaobserwowano stopniowe zmniejszanie 
się średniorocznego stężenia pyłu PM 10 z poziomu 41 μg/m3 do 
poziomu 35 μg/m3 . Pewien wpływ na to mogą mieć w  zakresie 
zanieczyszczeń komunikacyjnych 2 oddane w ostatnich latach ob-
wodnice, które przejęły część ruchu tranzytowego.

Kontynuując nasze działania mamy nadzieję na dalszą popra-
wę stanu powietrza choć bierzemy pod uwagę fakt, że 48% zanie-
czyszczeń powietrza w bielsku-białej to tzw. tło czyli emisje z gmin 
sąsiednich. Powietrze nie zna granic i  aby osiągnąć rzeczywisty 
i  trwały rezultat, wysiłek wkładany w  poprawę jakości powietrza 
powinien być podjęty solidarnie przez wszystkie gminy, szczególnie 
w południowej Polsce. 
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dr ANNA brDULAK
wykładowczyni wyższej szkoły Bankowej 
we wrocławiu, szkoleniowiec

Koncepcja inteligentnego miasta jest nierozerwalnie związana z jako-
ścią życia jego mieszkańców. A. caragliu z Politechniki Mediolańskiej 
mianem inteligentnego miasta (smart city) określa miasto, które in-
westuje w kapitał społeczny oraz w  tradycyjną - transportową oraz 
nowoczesną - bazującą na technologiach telekomunikacyjno-infor-
matycznych, infrastrukturę [caragliu, Del bo, Nijkamp, smart cities 
in europe]. inwestycje te umożliwiają zrównoważony wzrost gospo-
darczy i  podnoszą jakość życia, z  mądrym zarządzaniem zasobami 
naturalnymi, odbywające się poprzez zarządzanie uczestniczące. 

tematyka zrównoważonego rozwoju miast jest szczególnie ak-
tualna w kontekście dynamicznego wzrostu liczby osób zamieszku-
jących obszary miejskie. szacuje się, że do 2050 r. odsetek miesz-
kańców miast na świecie zwiększy się o 12 punktów procentowych, 
z obecnych 54% do 66%.

W tym kontekście zyska na znaczeniu problematyka spójnego 
rozwoju miasta, które pełniąc funkcje polityczne, gospodarcze, spo-
łeczne, administracyjne oraz kulturowe, powinno zapewnić swoim 
mieszkańcom odpowiedni poziom jakości życia, w tym bezpieczeń-
stwo, komfort, dobrobyt, jak również przestrzeń do rozwoju osobi-
stego i nauki.

rozważając zależność pomiędzy koncepcją inteligentnego mia-
sta a jakością życia jego mieszkańców, należy wspomnieć o roli, jaką 
odgrywają przedstawiciele władz samorządowych, tworzący polity-
kę zagospodarowania, czy opracowujący strategię rozwoju miasta. 
Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości życia społeczności lokalnej, 
samorząd winien kłaść szczególny nacisk na integralny rozwój lub 
eliminację (w przypadku negatywnych zjawisk) wszystkich dziedzin 
składających się na ową jakość: zdrowia, warunków socjalnych, za-
trudnienia, ubóstwa dochodowego, edukacji, rodziny, aktywnego 
uczestnictwa w  życiu wspólnoty i  społeczeństwa, mieszkalnictwa, 
transportu i komunikacji, czasu wolnego i kultury, satysfakcji z ży-
cia, bezpieczeństwa oraz środowiska (pierwsze europejskie badania 
Jakości życia zostały przeprowadzone w 2003 roku przez Fundację 
na rzecz Poprawy Warunków życia i Pracy, powołaną przez Komisję 
europejską).

Niewątpliwie, na jakość działań podejmowanych przez samo-
rządy wpływa fakt istnienia strategii rozwoju, która systematyzuje 
i uspójnia tworzone przez samorząd programy z różnych obszarów 
tematycznych [brdulak A., 2015]. Jako podstawa działalności samo-
rządów powinna ona obejmować długookresową perspektywę pla-
nowania i  jednocześnie stanowić zbiór zasad postępowania władz 
samorządowych, wyznaczonych celów oraz sposobów ich osiągnięcia 

dostosowanych do sytuacji dalszego i bliższego otoczenia. W strategii 
powinny zostać zawarte wszelkie zjawiska społeczno-gospodarcze, 
które pozostają w gestii samorządu lokalnego, a zatem takie, na które 
samorząd może bezpośrednio wpływać i  za które ponosi odpowie-
dzialność [Gorzelak G., Jałowiecki b., 2000].

Z badań przeprowadzonych przez autorkę w dziewięciu wybra-
nych jednostkach samorządu lokalnego (urzędy gmin i  powiatów) 
w  latach 2013-2015 w  Polsce wynika, iż kluczowym warunkiem 
wpływającym na jakość życia mieszkańców miast jest powodzenie 
realizacji zasad koncepcji zrównoważonego rozwoju, które powinny 
być zawarte we wspomnianych dokumentach strategicznych. Powo-
dzenie to jest przede wszystkim zależne od aktywności obywatelskiej, 
będącej rezultatem dobrego wyedukowania, środowiska, tolerancji 
i szacunku względem drugiego człowieka. są to aspekty nierozerwal-
nie związane z kapitałem społecznym, którego budowa powinna być 
priorytetem zarówno dla władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej, 
dla samorządów terytorialnych oraz podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju rozwój społecz-
no-ekonomiczny powinien mieć zdolność do zarówno samopodtrzy-
mywania, trwałości, jak i  zrównoważenia. Wzrost gospodarczy ma 
zatem wspierać działania zapobiegające marginalizacji i dyskrymina-
cji społecznej, jak również pozytywnie wpływać na środowisko natu-
ralne. Przy czym cel nadrzędny stanowi zrównoważona jakość życia. 
Do jej osiągnięcia konieczne jest nieustanne opracowywanie i wzbo-
gacanie instrumentów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz środo-
wiskowego. Dlatego też, niezwykle istotne jest dążenie do zachowania 
różnorodności, wolności i równości w odniesieniu do świata społecz-
nego, jak też dbałość o odmienność form oraz procesów charaktery-
stycznych dla środowiska.

W  tym sensie zrównoważony rozwój wymaga wielopłaszczy-
znowego podejścia podczas rozwiązywania globalnych problemów 
dotyczących starzenia się społeczeństw, problemów żywnościowych 
i surowcowych, ubóstwa, migracji, przestępczości, konfliktów między-
narodowych czy zanieczyszczenia środowiska [Klimczuk A., 2010].

bezpośredni wpływ na kształtowanie jakości powyższych sfer ma 
samorząd lokalny będący najbliższej spraw obywateli. by skutecznie 
prowadzić politykę podwyższania jakości życia w różnych obszarach, 
działania gmin i powiatów powinny skupić się na prowadzeniu po-
lityki zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, w  tym przede 
wszystkim na dialogu społecznym.

Zadanie to nie jest łatwe. Pomimo, iż samorząd lokalny na 
podstawie nowelizacji ustawy o  zasadach prowadzenia polityki 
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rozwoju wyszczególniony został w  ramach systemu zarządzania 
rozwojem, to poza tym faktem nie zostały przypisane samorządo-
wi żadne role w kontekście kreowania rozwoju. tym samym nie 
wiadomo, czy samorząd ma być beneficjentem polityki rozwoju, 
zaś jego organizacje konsultantami strategii, czy też ma być ak-
tywnie zaangażowany w tworzenie polityki [Hausner J. i in., 2013].

Obecnie działający system polityki terytorialnej składa się 
z  dwóch podstawowych poziomów, krajowego (rządowego) oraz 
subkrajowego (przede wszystkim samorządowego). Administra-
cja na szczeblu centralnym analizuje najważniejsze potrzeby wy-
branych regionów z punktu widzenia celów rozwojowych całego 
kraju. Jednakże władze poszczególnych województw postrzegają 
rozwój przez pryzmat interesów regionalnych oraz lokalnych.

Do spotkania owych punktów widzenia powinno dojść na 
poziomie definiowania celów oraz działań strategicznych państwa 
zgodnych z  przemyślaną strategią długoterminową. Dzięki temu 
możliwe będzie ustalenie listy wyzwań oraz celów istotnych dla 
wszystkich zaangażowanych [żuber P., 2011].

Przejawem realizacji powyższego podejścia jest ustanowienie, 
w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, konieczności 
uzgadniania strategii rozwoju województw z Ministerstwem roz-
woju regionalnego. rezultatem owego uzgodnienia miałyby być 
kontrakty na szczeblu regionalnym. Jednakże do tej pory nie zosta-
ły opracowane, ani też wdrożone jakiekolwiek mechanizmy pozwa-
lające na koordynację lokalnych strategii rozwoju ze strategiami 
samorządów na szczeblu wojewódzkim, ani tym bardziej ze stra-
tegiami krajowymi. Jest to wyłącznie dobra wola oraz świadome 
działanie całkowicie zależne od władz gminnych, czy powiatowych.

rozmowa przeprowadzona w październiku 2014 r. z  ekspert-
ką z Wydziału Ministerstwa infrastruktury i rozwoju potwierdziła 
powyższe konkluzje. Według rozmówczyni ryzyko braku spójności 
pomiędzy strategiami stanowi problem, jednak w najbliższej przy-
szłości istnieje małe prawdopodobieństwo jego rozwiązania przede 
wszystkim z  uwagi na brak funduszy. budzi to niepokój w  kon-
tekście dalszego rozwoju samorządów. Organizacje ukształtowane 
w  latach dziewięćdziesiątych XX w. w  dalszym ciągu nie zyskały 
odpowiednich narzędzi do radzenia sobie z coraz poważniejszymi 
wyzwaniami cywilizacyjnymi [Dąmbska A., trzyna s., 2013].

Przede wszystkim jednostki dążą do objęcia roli podstawowe-
go usługodawcy państwa opiekuńczego. Mając wpisane w zakres 
swoich obowiązków takie zadania, jak m.in. edukacja dzieci i mło-
dzieży, opieka nad osobami starszymi, wypłata zasiłków, czy pro-
wadzenie polityki rynku pracy. 

realizacji zadań dodatkowo nie sprzyja sytuacja społeczno-
-gospodarcza, w jakiej znajduje się Polska: następuje coraz bardziej 
odczuwalny proces starzenia się społeczeństwa. Odsetek osób po 
65 r. ż. będzie rósł i w 2030 r. wyniesie blisko 1/3 całej populacji 
[eurostat, 2015]. systematycznemu zmniejszeniu ulegać będzie 
także liczba ludności Polski – z  około 38,4 mln obecnie do 37,2 
mln w 2030 r. i 34,0 mln w 2050 r. [rocznik Demograficzny, 2015].

Powyższe dane wskazują, iż zarządzanie na szczeblu samo-
rządów lokalnych powinno opierać się na szczegółowo opraco-
wanym i  efektywnym planie strategicznym, spójnym z  doku-
mentami na szczeblu wojewódzkim i  krajowym. Plan ten musi 

uwzględniać system współpracy z organizacjami samorządowy-
mi, jak również kwestie finansowe, w  tym wydatków publicz-
nych. W tym obszarze brakuje skutecznych narzędzi, z pomocą 
których można by było kaskadować strategię na niższe szczeble 
administracyjne.

Obecnie można stwierdzić, iż ustawodawstwo oraz sposoby fi-
nansowania samorządów stanowią główne przyczyny braku samo-
dzielności samorządu. budżety samorządowe nie są wystarczające, 
o czym wspominano w każdej z badanych jednostek, a dochodów 
własnych jest mało. W tej sytuacji możliwość pozyskania dodatko-
wych środków ze dotacji unijnych lub krajowych zależna jest wy-
łącznie od sprawnego zarządzania organizacją, czego przykładem 
może być gmina wiejska Zielonka z woj. małopolskiego.

Z kolei przykładem ograniczenia prawnego działań samorzą-
du jest Karta Nauczyciela, regulująca obowiązki i prawa nauczy-
cieli. sprawia ona, iż samorządy, zobligowane do prowadzenia 
polityki edukacyjnej, mogą prowadzić ją wyłącznie w ściśle okre-
ślonych w Karcie Nauczyciela ramach.

Pomimo samorządności jednostki zobowiązane są zatem do 
wypełnienia obowiązków narzuconych przez państwo oraz re-
alizacji dodatkowych zadań zleconych. Kwestia ta stanowi duży 
problem dla samorządów głównie ze względu na brak idących za 
zwiększeniem obowiązków środków finansowych.

Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić można, że rola 
samorządu jako samodzielnej jednostki podlega poważnym ograni-
czeniom zarówno przez szczegółowe prawo, jak i sposób finansowa-
nia oparty na różniących się w zależności od branży regulacjach. Nie 
sprzyja to ogólnemu rozwojowi samorządu jako organizacji, a także 
jako wspólnoty zamieszkującej i funkcjonującej na określonym tere-
nie. Fakt ten może mieć również negatywny wpływ na jakość prowa-
dzonej polityki z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Wydaje się, że obecna konstrukcja systemu prawno-finansowe-
go samorządów jest przejawem braku zaufania państwa do umiejęt-
nego zarządzania dostępnymi zasobami przez samorządy. ich rola 
sprowadza się do poruszania się w strukturach ustalonych odgórnie 
przez Ministerstwo. to zaś wyklucza samorządność.

brak wystarczających środków finansowych zawęża pole do re-
alizacji obowiązkowych zadań. traci na tym społeczność lokalna, 
której samorządy są najbliżej. Odbija się to również na wspomnianej 
jakości wykonywanych przez jednostkę zadań oraz sprawia, że opra-
cowywane dokumenty strategiczne często nie odpowiadają realnym 
potrzebom mieszkańców stanowiąc wyłącznie środek do pozyska-
nia funduszy unijnych.

Z  niedostosowania systemu finansowo-prawnego do założeń 
funkcjonowania samorządów lokalnych wynika szereg problemów 
zarządczych, obniżających efektywność i skuteczność działania orga-
nizacji. Wśród nich należy wymienić:
 - niedocenianie roli planowania zarówno strategicznego, jak i ope-

racyjnego (wyznaczania celów na poziomie organizacji, procesów 
oraz stanowisk pracy);
 - częste zmiany koncepcji rozwoju związane np. z 4-letnim cyklem 

wyborów samorządowych i  silne upolitycznienie jednostek samo-
rządowych, istotnie wpływające na kontynuację realizacji planów 
poprzednich władz;

„Tematyka zrównoważonego rozwoju miast jest szczególnie aktualna 
w kontekście dynamicznego wzrostu liczby osób zamieszkujących obszary 
miejskie. Szacuje się, że do 2050 r. odsetek mieszkańców miast na świecie 

zwiększy się o 12 punktów procentowych, z obecnych 54% do 66%.”
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 -  małe doświadczenie lub jego brak w zakresie zarządzania projek-
tami rozwojowymi wśród kadr kierowniczych samorządów (w prze-
ciwieństwie do stanów Zjednoczonych, gdzie istnieje obowiązkowy 
system edukacji radnych i przekazywania im specjalistycznej wie-
dzy z zakresu zarządzania, dzięki której nabywają oni kompetencje 
i są odpowiednio przygotowani do sprawowania władzy);
 - w  dalszym ciągu niedostateczna współpraca i  wymiana wiedzy 

pomiędzy jednostkami samorządów lokalnych pomimo istnieją-
cych platform benchmarkingowych;
 - brak dostępu do standardowych danych potrzebnych do oceny 

efektywności działań w zakresie rozwoju i samokontroli;
 - brak wystandaryzowanych form komunikacji ze społecznością lo-

kalną w zakresie opracowywania kierunków rozwoju [sobczak e., 
Arasiewicz-Dulnik s., 2010].

Powyższe elementy mogą doprowadzić do spowolnienia rozwo-
jowego jednostki i tym samym obniżenia jakości życia społeczności 
lokalnej. Występowanie czynników zakłócających rozwój społecz-
no-gospodarczy w  dłuższym okresie zaburza równowagę danego 
obszaru sprawiając, iż realizacja polityki zrównoważonego rozwoju 
staje się niemożliwa.

Poważnym ograniczeniem funkcjonowania samorządu są trud-
ności planistyczne, jak również niedostateczna wiedza w  zakresie 
wyznaczania celów i identyfikowania środków niezbędnych do re-
alizacji owych celów. Przykładem są dokumenty strategiczne anali-
zowanych jednostek wskazujące wyraźnie, że jakość strategii zależ-
na jest bezpośrednio od doświadczenia i wiedzy, jakimi dysponują 
władze samorządu. często dokumenty strategiczne charakteryzują 
się niedostosowaniem do realnych potrzeb jednostek, będąc zbyt 
obszerne i posiadając zbyt dużo założeń niemożliwych do realizacji 
[Kowalik i., 2011].

Korekty proponowane przez projekt ustawy samorządowej, 
celem której jest wsparcie społeczeństwa we współdecydowaniu, 
wydają się być niewystarczające dla jego samoorganizacji, podobnie 
jak dla tworzenia przemyślanych projektów w oparciu o zgłaszane 
inicjatywy.

Przeformułowania wymaga także samorząd mieszkańców, nie 
spełniający obecnie zakładanej roli. tym samym nie istnieje plat-
forma współpracy obywatelskiej ani też mechanizm pozwalający na 
wyłonienie liderów społeczności.

Dla efektywnego i  skutecznego zarządzania kluczowe wydaje 
się zidentyfikowanie przez władze samorządu czynników rozwoju 
danego terytorium. Pozwoliłoby to na zebranie informacji o  po-

trzebach lokalnych i  w  dalszej kolejności opracowanie planu ich 
uwzględniania w podejmowanych działaniach.

W  praktyce jednak relacje jednostek ze światem gospodarki 
są niewystarczające do dobrej współpracy. Władze samorządowe 
w  zbyt małym stopniu zwracają uwagę na potencjał gospodarczy, 
próbując sprostać oczekiwaniom rządu zwiększającego zakres obo-
wiązkowych zadań przypisanych samorządom, czy też zarządzać 
ograniczoną pulą środków budżetowych.

Jednostek samorządowych posiadających strategię rozwoju 
opracowaną w oparciu o  rzetelną analizę potencjału rozwojowego 
zarządzanego terenu i  dostępnych zasobów w  dalszym ciągu jest 
niewiele. W zbyt małym stopniu samorządy uwzględniają koncep-
cję zrównoważonego rozwoju, której zasady wydają się kluczowe 
z punktu widzenia realizacji założeń stawianych przed jednostkami. 

Warto jednak dodać, że wśród jednostek samorządowych zaob-
serwować można również takie, które stanowią benchmark dla in-
nych, jak np. gmina Dzierżoniów, będąca finalistą nagrody eFQM, 
aktywnie realizująca politykę zrównoważonego rozwoju i korzysta-
jąca z  doświadczeń samorządów m.in. z  Norwegii, czy starostwo 
Powiatowe w Kłodzku, od wielu lat będące w czołówce sprawnie za-
rządzanych jednostek administracji samorządowej, laureat Nagrody 
Qi Order w latach 2013 i 2014, eFQM „Zaangażowanie w doskona-
lenie” 2014, czy Lider Pozyskiwania Funduszy Unijnych 2014.

dr anna brdulaK 
wykładowczyni wyższej szkoły 
Bankowej we wrocławiu,  
szkoleniowiec

„Dla efektywnego i skutecznego zarządzania kluczowe 
wydaje się zidentyfikowanie przez władze samorządu 
czynników rozwoju danego terytorium. Pozwoliłoby 

to na zebranie informacji o potrzebach lokalnych 
i w dalszej kolejności opracowanie planu ich 

uwzględniania w podejmowanych działaniach.”
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ełK stAWiA  
NA 

ZróWNOWAżONy rOZWóJ

tOMAsZ ANDrUKieWicZ
Prezydent miasta ełku

W procesie rozwoju miasta istotne znaczenie ma skuteczne i zrów-
noważone zarządzanie. Dzięki temu ełk jest dzisiaj miastem przy-
jaznym mieszkańcom, a także środowisku. Działania podejmowane 
w celu ochrony przyrody, wody, powietrza czy służące poprawie ja-
kości życia w przyszłości posłużą również następnym pokoleniom. 

istotnym dokumentem w zarządzaniu miastem, a także wyzna-
czania kierunków jego przemian jest „strategia Zrównoważonego 
rozwoju ełku do roku 2020”. Została ona przyjęta przez radę Miasta 
w  2004 roku i  zaktualizowana w  2014 r. Dokument stanowi kom-
pleksową, perspektywiczną koncepcję określającą cele rozwoju mia-
sta oraz warunki i etapy ich osiągania w obszarach: gospodarczym, 
społecznym, przestrzennym czy środowiskowym. strategia ukierun-
kowuje także działania podmiotów zaangażowanych w rozwój ełku.

reDUKcJA eMisJi cO2
W 2011 r. opracowany został dokument „Działania Miasta ełk na 
rzecz redukcji emisji cO2 do 2020 r.” W 2014 r. ełk pozyskał 115 600 
zł dofinansowania na jego aktualizację. W  celu osiągnięcia zakła-
danej 20% redukcji emisji dwutlenku węgla z obszaru miasta prze-
widziano szereg działań. Prowadzone są termomodernizacje bu-
dynków poprzez docieplenia ścian i dachów, wymianę okien oraz 
instalacji c.o. Wpływa to na obniżenie zużycia energii i kosztów jej 
zakupu. Na terenie miasta wymieniane jest też oświetlenie uliczne. 
Oprawy rtęciowe zastępowane są sodowymi. sukcesywnie do użyt-
ku komunikacji miejskiej wprowadzane są autobusy o niskiej emisji 
spalin. Miasto dofinansowuje także wymianę pieców w domach jed-
no- i wielorodzinnych. Oprócz inwestycji prowadzone są m.in. ak-
cje informacyjno – edukacyjne w celu zmiany postaw mieszkańców 
oraz świadomego oszczędzania energii.

WyKOrZystANie OZe
ełk od wielu lat inwestuje w odnawialne źródła energii. W Parku Wod-
nym oraz centrum edukacji ekologicznej zastosowane zostały panele 
fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. W Zespole szkół samorządo-
wych z kolei zamontowano dwa kotły na biomasę. Kolektory słonecz-
ne znajdują się także w szpitalu Miejskim „Pro-Medica”. W lipcu 2016 
zakończył się tam montaż nowoczesnej pompy ciepła, która zapewni 
pełną wystarczalność m.in. w zakresie podgrzewania wody na własny 
użytek. 

POMiAr JAKOści POWietrZA
W sierpniu 2016 r. w ełku rozpoczął się montaż automatycznej stacji 

pomiarowej jakości powietrza. Jest to jedno z pięciu urządzeń w wo-
jewództwie warmińsko – mazurskim. Dzięki stacji od stycznia 2017 
r. możliwe będzie rejestrowanie stężenia różnych zanieczyszczeń 
powietrza oraz badanie jego jakości w mieście oraz województwie. 
Wyniki pomiarów pozwolą także na określanie tła zanieczyszczeń 
powietrza dla planowanych inwestycji. Działania te są podejmowa-
ne zgodnie z „Programem Ochrony środowiska Miasta ełku na lata 
2014 – 2017”.

ełK cHrONi śrODOWisKO i MiesZKAńcóW
W 2012 roku zakończyła się, należąca do największych w wojewódz-
twie, inwestycja w  dziedzinie ochrony środowiska. była to budowa 
jednego z  najnowocześniejszych w  europie Zakładów Unieszkodli-
wiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem w siedliskach 
koło ełku. inwestycja za prawie 87 mln zł objęła zasięgiem 158 tys. 
mieszkańców z  terenu 12 okolicznych samorządów. stworzenie no-
woczesnego systemu gospodarki odpadami było możliwe dzięki re-
alizacji projektu współfinansowanego z Ue. W ełku działa również 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji, które nadzoruje m.in. 
prace oczyszczalni ścieków dostosowanej do wymogów Ue oraz sta-
cji uzdatniania wody. Woda w  ełku od wielu lat spełnia najwyższe 
kryteria czystości, dlatego można ją pić „prosto z kranu”. ełcki PWiK 
w latach 2007 – 2014 realizował także projekt pn. „Poprawa gospodar-
ki wodno – ściekowej aglomeracji ełk”. Dzięki inwestycji kosztującej 
ponad 113 mln zł w mieście zmodernizowana i rozbudowana została 
sieć wodociągowa i kanalizacja ściekowa.

NAsZe MiAstO ODDycHA sWObODNie 
Miasto rozciąga się wzdłuż brzegu Jeziora ełckiego, a  przez cen-
tralną jego część przepływa rzeka ełk. Wizytówką jest promenada 
czyli sześciokilometrowa ścieżka pieszo–rowerowa będąca dosko-
nałym miejscem na spacer, jazdę na rolkach czy rodzinną wyciecz-
kę. W centrum zagospodarowane zostały parki i skwery dające po-
czucie przestrzeni. tuż nad jeziorem dostępny jest trzypoziomowy 
skwer z rusałką i zegarem słonecznym. Przy rzece znajduje się park 
Kopernika, park sportowy, a także urokliwy Plac Jana Pawła ii. Za-
interesowaniem mieszkańców i turystów cieszy się również park li-
nowy nad jeziorem.

Odciążenie miasta od transportu ciężarowego oraz po części 
również osobowego, możliwe było dzięki budowie obwodnicy. była to 
największa inwestycja drogowa zrealizowana w ełku, która znacznie 
wyeliminowała hałas oraz spaliny z centrum miasta.
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JAKOść życiA MiesZKAńcóW ceLeM strAteGicZNyM
Wśród licznych inicjatyw społecznych na rzecz ełczan należy wy-
mienić m.in. wdrożenie ełckiej Karty rodziny 3+ oraz ełckiej 
Karty seniora. Obie uprawniają do zniżek w  miejskich instytu-
cjach oraz u prywatnych przedsiębiorców. W mieście prowadzone 
są bezpłatne szczepienia dla dzieci i seniorów. Z myślą o wspiera-
niu rodzin utworzona została bezpieczna szkoła rodzenia, Porad-
nia Laktacyjna oraz Poradnia rodzinna. Podejmowane są także 
działania profilaktyczne przeciwko alkoholizmowi, narkomanii 
czy wykluczeniu społecznemu.

Ważny jest również głos mieszkańców. skutecznym narzędziem 
współpracy pomiędzy lokalną społecznością i samorządem jest „ini-
cjatywa lokalna”. Dzięki temu możliwa jest wspólna realizacja pomy-
słów proponowanych przez ełczan, m.in. place zabaw, zieleńce, wysta-
wy czy koncerty. W celu udzielenia pomocy rodzinom znajdujących 

tomaSz andruKieWiCz 
Prezydent miasta ełku

„Odciążenie miasta od transportu 
ciężarowego oraz po części również 

osobowego, możliwe było dzięki budowie 
obwodnicy. była to największa inwestycja 

drogowa zrealizowana w ełku, która 
znacznie wyeliminowała hałas oraz spaliny 

z centrum miasta.”

się w trudnej sytuacji życiowej samorząd podjął decyzję o możliwości 
odpracowywania zaległości czynszowych w  lokalach należących do 
miasta. 
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e-reWOLUcJA NA DrOGAcH

Od kilku lat na całym świecie popularyzują się rozwiązania e-trans-
portu i car-sharingu. to dobra wiadomość dla mieszkańców miast 
– dzięki elektrycznym autom i ekonomii dzielenia będzie zwiększać 
się jakość życia obywateli. Na czym polega rewolucja, której właśnie 
doświadczamy? 

elektromobilność wkracza do miast. Na naszych ulicach będzie 
coraz więcej samochodów elektrycznych, a  wiele krajów europej-
skich jako cel postawiło sobie popularyzację takich napędów. Liczba 
elektrycznych pojazdów na świecie na koniec 2015 r. wyniosła 1 mi-
lion, co stanowi mniej niż 1% wszystkich samochodów. Ministerstwo 
energii szacuje, że w 2040 r. co czwarty pojazd będzie elektryczny. Z  
kolei wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział plan rozwoju 
elektromobilności w Polsce, który zakłada, że w 2025 roku po pol-
skich drogach będzie jeździć 1 milion pojazdów elektrycznych. Jakie 
są przyczyny zachodzących na naszych oczach zmian? 

sKUtKi UrbANiZAcJi
Po pierwsze - jest nim gwałtowna urbanizacja, która jest obecnie 
globalnym trendem. Według ONZ-owskiego raportu „World Urba-
nization Prospects”1, już 54% światowej populacji, czyli 3.9 miliar-
da ludzi zamieszkuje miasta, a w 2050 r. będzie to aż 66% ludzi na 
świecie. Na naszym globie jest obecnie 28 „megamiast”, czyli takich, 
w których mieszka więcej niż 10 milionów mieszkańców. Liczba ta-
kich metropolii potroiła się od 1990 r., a w2030 roku będzie ich aż 
41. W tym trendzie przodują Azja i Afryka, które wciąż doświadcza-
ją eksplozji demograficznej. 

Miasta generują zanieczyszczenia, które nie są bez wpływu na 
zdrowie mieszkańców. ONZ szacuje, że rocznie zanieczyszczenie 
powietrza powoduje milion przedwczesnych zgonów. sektor mo-
toryzacyjny jest tylko jednym z  elementów tej układanki, jednak 
nowoczesne technologie – jak auta elektryczne – z pewnością będą 
wspierać zmianę tego stanu rzeczy. 

Wiele miast doświadcza również nadmiernego zatłoczenia na 
drogach. Według globalnego rankingu traffic index firmy tomtom 
najbardziej zakorkowanym miastem świata jest Meksyk. Natomiast 
Warszawa to po Moskwie i  bukareszcie miasto o  najbardziej za-
tłoczonych drogach w  europie. Mieszkaniec stolicy Polski spędza 
w korkach średnio 160 godzin rocznie.2 Nie jest to związane jedynie 
z rosnącą liczbą samochodów. Władze miast mają obecnie bowiem 
narzędzia i metody do takiego zorganizowania przestrzeni publicz-
nej oraz dostarczenia odpowiednich usług, aby zwiększyć efektyw-
ność transportu kołowego na drogach.

JAK WycZyścić MieJsKie POWietrZe?
Promocja transportu elektrycznego to ważny element działań 
zmierzających do rozwiązania problemu. Jego główną zaletą jest 
zerowa emisja spalin podczas jazdy. Jeśli energia potrzebna do na-
pędzenia pojazdu zostanie pozyskana z odnawialnych źródeł, taki 
transport będzie neutralny dla środowiska. Pojazdy elektryczne 
nie indukują też hałasu. 

choć udział samochodów elektrycznych w całości rynku jest 
wciąż niewielki (0.1% wszystkich samochodów na świecie, czyli ok. 
1.3 miliona aut), to dynamika wzrostu jest bardzo silna. Według 
danych firmy eV Volumes w 2015 r. sprzedano 540 tys. samocho-
dów, co stanowi wręcz 70% wzrost w stosunku do roku 2014.3 Dane 
te dotyczą wszystkich samochodów elektrycznych oraz hybryd 
podłączanych do zasilania – tzw. plug-in hybrids (PHeVs). W róż-
nych rejonach świata sytuacja wygląda niejednakowo – w europie 
zanotowano wzrost o około 99% w stosunku do roku 2014, tym-
czasem w  chinach – aż o 227%. Liderem na świecie pod względem 
udziału e-samochodów w  całej puli aut jest Norwegia – w  2015 
r. ich market share wyniósł aż 18%. rynek cały czas rośnie. Naj-
świeższe dane z lipca 2016 r. mówią o tym, że w pierwszej połowie 
tego roku globalnie odnotowano skok sprzedaży o 18% w stosunku 
do tego samego okresu w roku 2015. 

A  jak sytuacja przedstawia się w  Polsce? Aut elektrycznych 
sprzedaje się wciąż niewiele - w  1. kwartale 2016 r., według da-
nych european Automobile Manufactures’ Association (AceA), 
aut elektrycznych oraz hybrydowych typu plug-in zarejestrowa-
no w  naszym kraju 107 sztuk.4 to jedynie 0,29% wszystkich aut 
zarejestrowanych w  tym czasie w  Unii europejskiej, gdzie przo-
dują Wielka brytania, Francja i Niemcy. rynek ten jednak rośnie, 
a bMW jest obecnie liderem segmentu aut elektrycznych. 

WsPArcie DLA e-trANsPOrtU
Wśród źródeł trendu wzrostowego elektromobilności wymienić 
należy polityki unijne, wsparcie rządowe i samorządowe, udosko-
nalanie oferty e-pojazdów, ale też zmiany w podejściu konsumen-
tów, w tym oswajanie się z pojazdami elektrycznymi oraz rosnącą 
świadomość ekologiczną. 

POLityKi Ue
Jednym z  kluczowych czynników kształtujących sytuację sekto-
ra aut elektrycznych są polityki Ue. Dotychczasowe rozwiązania 
prawne, wpisujące się w politykę klimatyczną Unii, zmierzają do 

KAtArZyNA GOsPODAreK
Bmw group Polska 
Public relations



123zrównoważone miasta – życie w zdrowej atmosferze podejmowane działania i możliwe scenariusze zmian 

„Wśród źródeł trendu wzrostowego 
elektromobilności wymienić należy polityki unijne, 

wsparcie rządowe i samorządowe, udoskonalanie oferty 
e-pojazdów, ale też zmiany w podejściu konsumentów, 
w tym oswajanie się z pojazdami elektrycznymi oraz 

rosnącą świadomość ekologiczną.” 
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stopniowego zastępowania pojazdów o  napędzie konwencjonal-
nym elektrycznymi. cele redukcji wspólnoty są ambitne - zakła-
dają obniżenie emitowanego przez pojazdy dwutlenku węgla do 
przeciętnego poziomu 95 g cO2/ na kilometr do 2020 roku. biała 
Księga dotycząca europejskiej polityki transportowej nakreśla wi-
zję zmniejszenia stosowania konwencjonalnie napędzanych pojaz-
dów o 50 proc. do 2030 r. oraz ich całkowite wycofanie do 2060 r.5 

Na razie cele krótkoterminowe mówią o  osiągnięciu ok. 
8-9 milionów elektrycznych samochodów na drogach do 2020 
r. szczegółowe zobowiązania różnią się w  zależności od kraju 
członkowskiego. Na przykład Francja przyjęła za cel osiągnię-
cie do 2020 r. 2 milionów samochodów elektrycznych. Niem-
cy – w tym samym okresie chcieliby mieć ich milion, Holandia 
200 000, a  w  roku 2025 – już milion.6 również Polska ma am-
bitne cele. Minister rozwoju, Mateusz Morawiecki zapowiedział 
w tym roku, że chciałby, aby 2025 r. było w Polsce milion samo-
chodów elektrycznych.7 

sUbsyDiA rZąDOWe i sAMOrZąDOWe
również zachęty ze strony decydentów na poziomie centralnym 
oraz samorządowym stanowią niezbędny element upowszech-
niania nowych trendów w mobilności miejskiej. spektrum zachęt 
obejmuje: ulgi podatkowe przy zakupie (Norwegia), dopłaty (UsA, 
Norwegia), zwolnienia z pierwszej opłaty rejestracyjnej (szanghaj), 
darmowe korzystanie z płatnych dróg (Norwegia) czy też budowę 
miejskiej infrastruktury do ładowania (berlin). 

Zachęty mają niebagatelny charakter. W 2014 r. można było 
w Norwegii otrzymać dopłatę o wartości 17 000 euro, w Wielkiej 
brytanii – zwrot od 4 000 do 7000 funtów brytyjskich. Państwa 
dbają również o rynek wynajmu takich aut. Na przykład w Holan-
dii, podatek dochodowy od leasingu auto elektrycznych wynosił 

w 2014 roku jedynie 4%, w zestawieniu z 14-20% stawką podatkową 
dla leasingu normalnych aut.8 Holandia jest krajem, który chciałby 
zakazać sprzedaży pojazdów z napędem benzynowym i dieslem po 
2025 r. Podobnie jest w Norwegii. Władze tego kraju chciałyby, aby 
po 2025 r. 100% aut rejestrowanych w ich kraju było samochodami 
elektrycznymi. 

Korzyści z  transportu elektrycznego doceniają także wło-
darze miast. W europejskich metropoliach e-mobilność rozwija 
się przynajmniej od 5 lat. W  wielu miastach w  europie, takich 
jak berlin, Londyn, czy Kopenhaga rozwija się infrastrukturę do 
ładowania oraz daje przywileje autom niskoemisyjnym. Z kolei 
w Polsce miasta takie jak bielsko-biała, Gdańsk, Katowice, Kielce 
czy toruń zapewniają bezpłatne parkowanie dla kierowców aut 
elektrycznych. 

ZAcHęty PrODUceNtóW
Zachętą są także działania ze strony producentów takie jak rozwój 
technologiczny, w  tym udoskonalanie baterii, zmniejszanie wagi 
pojazdów czy też zawansowane systemy wspomagania kierowcy, 
a  nawet - funkcje autonomicznej jazdy. Nie bez znaczenia są też 
starania producentów o obniżenie cen pojazdów. 

Producenci samochodów wspierają również rozwój infra-
struktury. Na całym świecie powstają dziesiątki tysięcy stacji ła-
dowania takich pojazdów. stacje ładowania pojazdów elektrycz-
nych są dostępne również w  wielu metropoliach Polski. bMW 
zainwestowało w  Warszawie w  ogólnodostępną, bezpłatną stację 
tzw. szybkiego ładowania dostosowaną do pojazdów elektrycznych 
posiadających standard ładowania Dc (prądem stałym) typu ccs 
lub Ac (prądem zmiennym) typu 2. Przykładowo, dla modelu sa-
mochodu elektrycznego bMW i3 czas ładowania do poziomu 80 
proc. wynosi zaledwie trzydzieści minut. 

„Do zwiększenia efektywności miejskiego transportu 
przyczynia się równiez car-sharing, czyli miejskie 

wypożyczalnie samochodów.”
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cAr-sHAriNG: eKONOMiA DZieLeNiA
Do zwiększenia efektywności miejskiego transportu przyczynia 
się również car-sharing, czyli miejskie wypożyczalnie samocho-
dów - zarówno tych konwencjonalnych, jak i  elektrycznych. Za-
sadniczo sprowadza się on do tego, by wypożyczać samochody 
na krótki czas i by były one zawsze dostępne. Mieszkańcy miast 
mogą wykorzystywać komunikację publiczną do przemieszczenia 
się do centrów, a już tam wypożyczone samochody wykorzystują 
do podróżowania na krótkich dystansach. Z tego powodu nie mają 
potrzeby dojeżdżania w  obręb miejskiego własnym, prywatnym 
samochodem. 

Na świecie od lat funkcjonują w tym modelu wypożyczalnie, 
takie jak DriveNow prowadzona przez bMW Group i  sixt w  10 
miastach. Pomysł DriveNow jest prosty – każdy może za pomocą 
aplikacji w telefonie komórkowym namierzyć samochód, otworzyć 
go, a następnie przejechać do dowolnego miejsca, płacąc tylko za 
czas przejazdu. Wynajęte auta są w ciągłym ruchu, nie stoją niepo-
trzebnie na parkingach, co znacznie zwiększa efektywność miej-
skiego transportu. car-sharing jest atrakcyjny dla klientów, którzy 
tylko sporadycznie korzystają z pojazdu, a  także dla tych, którzy 
chcieliby okazjonalnie mieć dostęp do samochodu innego typu niż 
własny. W ramach systemu DriveNow przejechano już ponad 130 
mln kilometrów. 

szacuje się, że w 2014 r. było na świecie 4.94 mln użytkowników 
takiego wykorzystywania pojazdów i 92 tys. pojazdów dostępnych 
w modelu car-sharing. Według firmy Navigant research, przycho-
dy branży car-sharingowej osiągnęły w 2015 r. 1.1 miliarda dolarów, 
a w 2024 r. będzie to już 6.5 mld. Liczba użytkowników tego modelu 
przemieszczania się w roku 2024 wzrośnie do 23.4 mln.12 

Zmiany społeczne, w tym postępujące procesy urbanizacji oraz 
coraz większa potrzeba mobilności mieszkańców miast, zaczęły wy-

Katarzyna GoSpodareK 
Bmw group Polska 
Public relations

muszać konieczność kreowania i  realizacji wizji zrównoważonego 
transportu. Koncepcji, która integrując cele ekologiczne, społeczne, 
oraz gospodarcze, odnosi się do transportu, który spełnia rosną-
ce oczekiwania mieszkańców miast i  jednocześnie minimalizuje 
szkodliwy wpływ na środowisko. elementami zmiany w myśleniu 
o mobilności są: promocja transportu elektrycznego (poprzez po-
lityki unijne, subsydia miast i państw, zachęty producentów) oraz 
popularyzacja miejskich wypożyczalni samochodów. Jeśli zmiana ta 
dokona się globalnie, jest szansa, że rosnące na całym świecie mega-
miasta będą bardziej nowoczesne, a co za tym idzie – przyjemniejsze 
do życia.
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rOZWóJ iNFrAstrUKtUry 
DrOGOWeJ A JAKOść  

POWietrZA

ANNA stAńcZAK-JAżDżyK
Departament środowiska,  
generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i autostrad

Najważniejszym celem działań w  zakresie ochrony powietrza 
jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w  sposób 
pozwalający na osiągnięcie poprawy jego jakości i  dotrzymania 
standardów określonych prawem. corocznie w Polsce dokonywa-
na jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 
12 substancjami: sO2, NO2, cO2, benzenem i ozonem, pyłem za-
wieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi 
w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pire-
nem. Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce istotnym 
problemem nadal pozostają: w sezonie zimowym – ponadnorma-
tywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i  PM2,5 oraz benzo(a)
pirenu, a w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu tropos-
ferycznego. W  związku z  tym, w  szczególności, konieczne jest 
utrzymanie korzystnych tendencji w   zakresie poprawy jakości 
powietrza i spadku ryzyka zdrowotnego, wynikającego z  naraże-
nia na występujące w powietrzu substancje szkodliwe dla zdrowia. 

struktura emisji zanieczyszczeń w  Polsce jest pochodną 
struktury zużycia i  jakości paliw. czynniki te decydują bowiem 
o  wielkości emisji większości zanieczyszczeń powietrza. trans-
port drogowy powoduje ok. 10% emisji kontrolowanych zanie-
czyszczeń do powietrza. stanowi on źródło emisji tlenków azotu, 
tlenków węgla, węglowodorów (w  tym aromatycznych) i  metali 
ciężkich. Jest także źródłem emisji pierwotnej pyłu PM10, PM2,5 
(zawartego w spalinach oraz pochodzącego ze zużycia elementów 
pojazdów takich jak opony, tarcze sprzęgła, tarcze hamulców oraz 
zużycia nawierzchni drogowej), jak również emisji wtórnej pyłu 
PM10, PM2,5 (wzbudzanie pyłu, który osadził się na powierzchni 
dróg).

O  całkowitej wielkości emisji z  sektora transportu decydu-
je intensywność wykorzystania i  struktura środków transportu 
(w tym ich wiek, stan techniczny, rodzaj wykorzystywanych pa-
liw), a na wielkości jednostkowe emisji z poszczególnych pojazdów 
w największym stopniu wpływ ma prędkość, natężenie i płynność 
ruchu pojazdów, obciążenie ładunkiem, ale także indywidualny 
styl jazdy. 

W roku 2012 całkowitą liczbę pojazdów w Polsce określano 
na 24,8 mln, z czego 14 mln samochodów zasilanych było benzyną 
i LPG, zaś niemal 5 mln olejem napędowym. Wykorzystanie gazu 
ziemnego (cNG) lub elektryczności jest śladowe. 

Wzrost liczby pojazdów w okresie 2000-2012 r. wyniósł ponad 
10 mln pojazdów (wzrost o ponad 76%). tak ogromnemu zwięk-
szeniu liczby pojazdów nie towarzyszył jednak równie znaczący 

wzrost emisji zanieczyszczeń z  tego sektora. spowodowane jest 
to stopniowym zwiększaniem udziału samochodów osobowych 
i ciężarowych spełniających normy eUrO dotyczące emisji zanie-
czyszczeń. 

Problemem zanieczyszczeń na obszarze dużych miast i aglo-
meracji, pozostają przekroczenia norm dla pyłu zawieszonego 
PM10 i PM2,5, pomimo obserwowanego zmniejszania emisji pre-
kursorów pyłów (zwłaszcza sO2) oraz działań podejmowanych na 
rzecz redukcji stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu. 

W drugiej kolejności wpływ na organicznie emisji w centrach 
miast, po ograniczeniu emisji ze źródeł rozproszonych, mogą 
mieć realizowane obecnie prace inwestycyjne związane z budową 
nowoczesnej infrastruktury transportowej (budową szybkich po-
łączeń drogowych wyprowadzających ruch tranzytowy poza mia-
sta, w tym obwodnic miast (rys. 1). 

 Nie bez znaczenia dla ogólnej redukcji poziomu zanieczysz-
czeń do środowiska może być upłynnienie ruchu. co do zasady 
swobodny ruch pojazdów przyczynia się do zmniejszenia ilości 
zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy w  trakcie ich ru-
szania i hamowania. Jednocześnie jednak ze względu na większą 
prędkość poruszania się po drogach o wysokich parametrach (au-
tostrady, drogi ekspresowe), przekraczającą prędkość odpowiada-
jącą optimum spalania, pośrednio generowane mogą być dodat-
kowe emisje na skutek poprawy jakości sieci drogowej. 

efektywna redukcja emisji zanieczyszczeń w  zakresie za-
nieczyszczeń do powietrza atmosferycznego jest możliwa tylko 
„u źródła”. W tej sytuacji jedyną możliwością łagodzenia skutków 
jest stosowanie barier dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 
czyli ograniczanie imisji. Funkcję takiej bariery będą spełniały 
ekrany akustyczne – ograniczające możliwość rozprzestrzenia się 
zanieczyszczeń oraz pasy zielni izolacyjnej – zwiększające ich po-
chłanianie.

Należy jednak zauważyć, że już poprawa „lokalna” jakości 
powietrza atmosferycznego wzdłuż istniejących, odciążanych cią-
gów komunikacyjnych w miastach na skutek przejmowania części 
ruchu przez drogi nowe (obwodnice, autostrady i drogi ekspreso-
we) i modernizowane, może prowadzić do znaczącego polepsze-
nia warunków życia i  ograniczenia niekorzystnego wpływu na 
zdrowie ludzi w obrębie obszarów intensywnie zurbanizowanych. 
Wyraźnie odczuwalna poprawa powinna wystąpić w mniejszych 
miastach, w  otoczeniu głównych ulic, dawnych arterii przeloto-
wych oraz niektórych dróg wylotowych.
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W  przypadku aglomeracji i  dużych miast decydujący wpływ 
na emisje zanieczyszczeń do powietrza z transportu ma organizacja 
i zarządzanie ruchem (płynność ruchu, ograniczanie dostępu dla po-
jazdów powodujących najwyższe zanieczyszczenia), a także kształto-
wanie odpowiednich nawyków komunikacyjnych (łatwo dostępny 
transport publiczny, ułatwienia dla transportu pieszego i rowerowe-
go, ograniczenia dla indywidulnego transportu samochodowego).

biorąc powyższe pod uwagę, podkreślić należy, że w  celu 
ochrony powietrza niezbędna jest synergia działań w ramach wie-
lu polityk i sektorów, zarówno w skali lokalnej, jak i krajowej oraz 
globalnej.

anna StańCzaK-JażdżyK 
Departament środowiska,  
generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i autostrad

rySuneK 1 mapa proGramu budoWy dróG KraJoWyCh na lata 2014-2023- Stan realizaCyJny i planoWany. 

Źródło: generalna Dyrekcja Dróg krajowych i autostrad
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DObre PrAKtyKi W sFerZe 
ZróWNOWAżONeGO rOZWOJU MiAstA 

tOrUNiA -NOWOcZesNe trAMWAJe, 
AUtObUsy i POciąGi, ścieżKi rOWerOWe  

i bUDOWy NOWycH źróDeł ciePłA

MicHAł ZALesKi
Prezydent miasta torunia
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Jednym z elementów programu zrównoważonego rozwoju miasta 
torunia, wynikającym m.in. z  zapisów „strategii rozwoju mia-
sta torunia” oraz „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla miasta torunia na lata 2013 – 2035” 
jest poprawa działania transportu publicznego zmierzająca do 
zwiększenia komfortu życia i pracy mieszkańców miasta. Najważ-
niejszym celem projektu jest zapewnienie udziału transportu zbio-
rowego w ogólnej mobilności mieszkańców torunia na poziomie 
nie mniejszym niż 30 proc. oraz unowocześnianie sieci tramwajo-
wej i komunikacji z okolicznymi gminami. Wobec trendu odpływu 
pasażerów transportu publicznego na rzecz transportu samocho-
dowego i  niskiej świadomości zrównoważonego rozwoju, jest to 
dla torunia spore wyzwanie. Jednak diagnozy społeczne pokazują, 
że toruń, zaliczany jest do miast z relatywnie niskim poziomem 
smogu i małą liczbą korków. 

Dobre praktyki to m.in.: zmniejszenie negatywnego oddzia-
ływania transportu i przewozów publicznych na środowisko (ni-
ska emisja gazów, pyłów i  hałasu). Działania te obejmują szereg 
procesów, począwszy od wczesnej edukacji ekologicznej, poprzez 
utrzymanie 30-procentowego udziału transportu publicznego 
w przewozach miejskich czy rozwój trakcji elektrycznej (komuni-
kacja tramwajowa, silniki hybrydowe i elektryczne w autobusach). 
Ponadto wymiana autobusów na spełniające coraz wyższe normy 
czystości spalin oraz działania na rzecz integracji systemu trans-
portu publicznego, które obejmują transport miejski i  transport 
regionalny – przede wszystkim w  zakresie taryfowo-biletowym, 
koordynacji rozkładów jazdy, informacji o usługach oraz budowy 
węzłów integracyjnych. Powstawanie kolejnych ścieżek rowero-
wych, a także sprzyjanie inwestycjom niskoemisyjnym w miejską 
infrastrukturę energetyczną i ciepłowniczą. 

Miasto toruń otwiera się sukcesywnie na gminy ościenne 
i dynamicznie rozszerza sieć transportu publicznego do leżących 
w  nich miejscowości oraz rozwija zakres świadczonych na ich 
rzecz usług komunalnych m.in.: wywozu i unieszkodliwiania od-
padów oraz obsługi wodno-kanalizacyjnej. Współpraca torunia 
z gminami z powiatu toruńskiego oraz z bydgoszczą wynika z bez-
pośredniego sąsiedztwa tych jednostek oraz uwarunkowań urba-
nistyczno-przestrzennych całego obszaru funkcjonalnego, a także 
zachodzących w jego obrębie procesów.1 Dotyczą one w szczegól-
ności intensywnej suburbanizacji, czyli procesu rozlewania się 
miasta poza jego granice i  migracji mieszkańców miast do oko-
licznych gmin. Zakres kluczowych projektów wspólnych obejmu-
je przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa ekologicznego 
poprzez rozwój infrastruktury komunikacyjnej (wzorcowy pro-
jekt szybkiej kolei metropolitalnej/nowoczesne pociągi tzw. bit 
city), gospodarkę komunalną, ochronę środowiska; inwestycje 
strategiczne (budowa eko-spalarni odpadów komunalnych, Za-
kładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, modernizacja 
elektrociepłowni na zasilaną gazem) oraz współpracę w obszarach 
bezpieczeństwa, nauki i ochrony zdrowia.

W  wyniku prac eksperckich prowadzonych w  ostatnich kil-
kunastu latach wyodrębniono elementy zintegrowanego podejścia 
do programowania polityki transportowej. Objęły one wszystkie 
gałęzie transportu (drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny, rowerowy, 
zbiorowy transport publiczny i  ruch pieszy), partycypację part-
nerów, społeczeństwa i  specjalistów. Założono trzy scenariusze 
zrównoważonego rozwoju miasta (optymistyczny, zrównoważony 
i pasywny) oraz trzy okresy ich realizacji (etap i – 2016- 2020; etap 
ii – 2020-2030 i etap iii – lata powyżej 2030). W ramach regional-
nych konsultacji społecznych przeprowadzono kilkanaście tysięcy 
ankiet, badających zachowania transportowe mieszkańców oraz 
uwzględniono szereg sugestii do projektowanych działań.

Miasto toruń zaangażowane jest w szereg debat i projektów, 
m.in.: projekt UNFccc – NAZcA, który jest częścią systemu 
sGD 11 – zrównoważone miasta. Miasto bierze również udział 
i inicjuje ponadregionalną oraz międzynarodową debatę dotyczą-
cą smart city (www.miasto.plus).

Poniżej przedstawiamy najnowsze dane związane z  działa-
niami Gminy Miasta toruń, które wpływają na jakość powietrza 
i zrównoważony rozwój (źródła: MZK toruń, eDF toruń i WiOś)
 - Liczba nowoczesnych tramwajów w toruniu: 17 
 - łączna długość torowisk tramwajowych 50,952 km toru poje-

dynczego, w tym nowych 6,363 km toru pojedynczego, w tym no-
wych cichych torowisk
 - Liczba autobusów z  silnikami hybrydowymi: 1 (w  roku 2016 

zrealizowany zostanie zakup kolejnych 5 autobusów z  silnikami 
hybrydowymi)
 - Liczba autobusów z  niską emisją spalin: 48 (33 szt. – euro 5, 

w  tym 3 zasilane cNG, 15 szt. euro 6, w  tym 1 z  silnikiem hy-
brydowym. W roku 2016 zrealizowany zostanie zakup kolejnych 
5 autobusów)
 - Długość ścieżek rowerowych: ponad 100 km,
 - Dane dot. jakości powietrza w  toruniu można znaleźć w  „in-

formacji o stanie środowiska miasta torunia w 2015 roku” Woje-
wódzkiego inspektoratu Ochrony środowiska,
 - eDF toruń spółka Akcyjna realizuje obecnie budowę elektro-

ciepłowni ec Wschód ec1 przy  ul. ceramicznej 6 w toruniu – 
istniejącym od lat zakładzie energetycznym, produkującym ener-
gię elektryczną oraz ciepło dla odbiorców z miasta torunia, dwóch 
jednostek kogeneracyjnych (produkujących jednocześnie ciepło 
i  energię elektryczną) - opalanych gazem ziemnym wraz z  tzw. 
kotłownią szczytową (6  kotłów wodnych pracujących w  szczycie 
grzewczym lub na wypadek awarii turbin). celem projektu jest 
znacznie obniżenie poziomów emisji tlenków siarki (z 950 do 12 
mg/m3), azotu (z 300 do 50 mg/m3) i pyłów (z 70 do 5 mg/m3) 
oraz spełnienie przyszłych restrykcyjnych europejskich norm śro-
dowiskowych.

spółka Geotermia toruń sp. z o.o. planuje uruchomienie w iV 
kwartale 2017 r. na terenie miasta działalności w zakresie produkcji 
i przesyłu ciepła poprzez budowę ciepłowni geotermalnej przy ul. 
szosa bydgoska z  planowaną docelowo mocą cieplna w  wysoko-
ści 40MWt oraz budowę sieci ciepłowniczej o łącznej długości ok. 
16 km, pozwalającej na przesłanie ciepła dla zasilania hotelu akade-
mickiego Wyższej szkoły Kultury społecznej i Medialnej i w dalszej 
kolejności budynków mieszkalnych i  placówek systemu oświaty, 
a także obiektów użyteczności publicznej.
 - inwestycje w  nowe źródła ciepła będą miały istotny wpływ na 

redukcję emisji gazów cieplarnianych w toruniu.

miChał zaleSKi 
Prezydent miasta torunia
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rozwój innowacyjnych technologii w transporcie, m.in. techno-
logii wykorzystujących alternatywne nośniki energii, takie jak 
biometan i wodór, może wpływać na poprawę jakości powietrza 
w  otaczającym nas środowisku, w  tym szczególnie odczuwal-
nie w  miastach. Ponadto wykorzystanie paliw alternatywnych 
w transporcie samochodowym, w znacznym stopniu uniezależ-
nia od importu ropy naftowej. 

biometan wytwarzany z biogazu pozyskiwanego np. w pro-
cesie fermentacji odpadów komunalnych wykorzystywany jest 
np. w wielu miastach skandynawii do zasilania silników autobu-
sów miejskich. również w Polsce, od 2015 r. istnieje doświadczal-
na instalacja oczyszczania biogazu, sprężania, magazynowania 
i dystrybucji biometanu do zbiorników samochodowych. instala-
cja jest własnością instytutu transportu samochodowego (its) 
i  została posadowiona na terenie składowiska odpadów komu-
nalnych w Niepołomicach koło Krakowa. Prototypową instalację 
wykonano przy częściowym wykorzystaniu środków w  ramach 
europejskiego projektu „More baltic biogas bus”. Wykorzystując 
zatankowane biometanem zbiorniki autobusu miejskiego wyko-
nano przejazdy po trasie linii aglomeracyjnej łączącej Niepoło-
mice z Krakowem. Według wstępnych kalkulacji, koszty jednost-
kowe biometanu z  przedmiotowej, eksperymentalnej instalacji 
są konkurencyjne w porównaniu z kosztami paliwa metanowego 
(cNG).

także zaawansowanie rozwoju technologii zasilania wodo-
rem ogniw paliwowych wytwarzających energię elektryczną wy-
korzystywaną przez elektryczne silniki samochodowe stwarza 
realną szansę dla światowej, w tym polskiej motoryzacji. Zaletą 
wodoru jako paliwa samochodowego jest brak emisji zanieczysz-
czeń z silników pojazdów, co ma szczególne znaczenie w zatło-
czonych centrach miast oraz wobec możliwości jego lokalnej 
produkcji, jako alternatywy dla wykorzystania niedoskonałej 
infrastruktury elektrycznej. efektywne wykorzystanie energii 
elektrycznej produkowanej poza szczytowym jej zapotrzebowa-
niem (w tym ze źródeł odnawialnych), może polegać na wytwa-
rzaniu wodoru poprzez elektrolizę wody, a  następnie na maga-
zynowaniu energii w postaci wodoru, wykorzystywanego np. do 
zasilania samochodów elektrycznych wyposażonych w  ogniwa 
paliwowe (FceV ang. Fuel cell electric Vehicle). 

Obecny światowy park samochodów FceV zasilanych wo-
dorem to około 2-3 tys. szt. Według różnych prognoz, w  2020 
r. może to być około 600 tys. szt., w tym 500 tys. szt. w krajach 
Ue. W  marcu 2015 roku na świecie funkcjonowały 184 stacje 
tankowania wodoru (82 w europie, 63 w Ameryce Północnej, 38 
w Azji). Prognozy zakładają: w 2020 r. ponad 1000; w 2030 r. ok. 
4 tys. stacji tankowania wodoru na świecie.

stosunkowo dynamiczny rozwój wykorzystania wodoru 
w transporcie samochodowym w Polsce może nastąpić po 2030 r. 
Okres najbliższych kilkunastu lat poświęcony będzie m.in. wy-
pracowaniu narzędzi politycznych i  ekonomicznych służących 
promowaniu technologii napędu wodorowego oraz eksperymen-
tom związanym z eksploatowaniem FceV. Udział samochodów 
elektrycznych z  ogniwami paliwowymi w  strukturze parku sa-
mochodów osobowych w  Polsce w  2050 r. stanowiłby 8 – 9%. 
W  przypadku parku elektrycznych autobusów (głównie miej-
skich) z  ogniwami paliwowymi, w  2020 r. może mieć miejsce 
eksperymentalna eksploatacja tego rodzaju pojazdów. W 2030 r. 
ich udział w strukturze parku autobusów miejskich byłby rzędu 
1-2%. W 2050 r. udział ten wzrósłby odpowiednio do 8-10%. 

Najważniejszą rolę w rozwoju ilościowym pojazdów wodoro-
wych będzie miało budowanie na obszarze Polski stacji tankowa-
nia wodoru. W its zrealizowano w ramach międzynarodowego 

„Stosunkowo dynamiczny rozwój 
wykorzystania wodoru w transporcie 

samochodowym w Polsce może nastąpić 
po 2030 r. Okres najbliższych kilkunastu 

lat poświęcony będzie m.in. wypracowaniu 
narzędzi politycznych i ekonomicznych 

służących promowaniu technologii napędu 
wodorowego oraz eksperymentom związanym 

z eksploatowaniem FCEV.” 

proF. nadzW. dr hab. inż.  
marCin ŚlęzaK 
instytut transportu  
samochodowego

konsorcjum projekt „Hit-2-corridors” uznając niezbędność peł-
nego włączenia się polskiego transportu do europejskiego syste-
mu transportowego. Przedkomercyjna faza rozwoju technologii 
wodorowej w Polsce zakłada wybudowanie do 2030 r. pierwszych 
dziewięciu doświadczalnych stacji tankowania wodoru, przy na-
kładach rzędu 12 – 15 mln euro. Wytypowane miasta do ich lo-
kalizacji to: Poznań, Warszawa, białystok, szczecin, rejon łodzi, 
rejon trójmiasta, Wrocław, rejon Katowic, Kraków. Przyszła lo-
kalizacja stacji tankowania wodoru zapewni także wodoryzację 
podstawowych europejskich ciągów transportowych (teN-t) na 
ich polskich odcinkach. Przy zrealizowaniu proponowanych za-
łożeń, praktycznie na większości obszaru Polski możliwy byłby 
ruch samochodów wyposażonych w ogniwa paliwowe. 

Zastąpienie części parku samochodowego wyposażonego 
w  silniki zasilane paliwami ropopochodnymi przez samochody 
FceV umożliwiłoby zmniejszenie zużycia tych paliw w  2030 r. 
o około 15 Gg, a w 2050 r. o około 1390 Gg, i ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń z  silników spalinowych. ekonomiczna efektyw-
ność podejmowanych działań pojawi się dopiero w  fazie pełnej 
komercjalizacji technologii. rozwój technologii napędu wodoro-
wego stanowić będzie istotny komponent wzrostu innowacyjno-
ści i konkurencyjności polskiej gospodarki.

rekomendację rozwoju technologii wodorowej w transporcie 
samochodowym w  krajach Ue stanowi Dyrektywa Parlamentu 
europejskiego i rady 2014/94/Ue z dnia 22 października 2014 r., 
zalecająca sukcesywne zapewnianie przez kraje unijne dostęp-
ności dla samochodów wodorowych na ich obszarze, a  przede 
wszystkim zapewnienie możliwości przejazdu pojazdami wodo-
rowymi pomiędzy krajami członkowskimi.
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eMisJi GHG DO 2050 rOKU

JANA PierieGUD
profesor nadzwyczajny w Katedrze 
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w warszawie, niezależny ekspert  
Komisji europejskiej i jPi urban europe

JAKUb ZAWiesKA
asystent w Zakładzie systemów  
Zarządzania i telematyki instytutu  
Badawczego Dróg i mostów w warszawie

sZAcOWANie eMisJi GHG Z seKtOrA trANsPOrtU 
redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG) jest elementem 
większości współczesnych dokumentów strategicznych. Krót-
ko- i  długoterminowe cele polityki transportowej w  Unii eu-
ropejskiej wyznacza aktualnie biała Księga transportu z 2011 
roku pt. „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 
transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobo-
oszczędnego systemu transportu”. Za nadrzędny cel dla sektora 
transportu w  Ue przyjęto redukcję emisji gazów cieplarnia-
nych do 2050 roku o 60% w stosunku do poziomów emisji GHG 
z  roku 1990. biorąc pod uwagę 30-procentowy wzrost emisji 
GHG z  sektora transportu w  okresie 1990–2010, rzeczywista 
redukcja w latach 2008–2050 musiałaby stanowić ok. 70%. Jed-
nym ze szczegółowych celów jest także zmniejszenie o połowę 
liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transpor-
cie miejskim do 2030 r., eliminacja ich z  miast do 2050 roku, 
a  także osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji cO2 logistyki 
w dużych ośrodkach miejskich do 2030 roku.

Umiejętność oszacowania wielkości emisji GHG jest zatem 
bardzo ważnym elementem kreowania i wdrażania współczesnej 
polityki transportowej. W wybranych aspektach proces ten róż-
ni się od szacowania wielkości dla emisji lokalnych zanieczysz-
czeń powietrza. W przypadku GHG pod uwagę bierze się jedynie 
fakt zaistnienia emisji tzn. przedostania się gazu cieplarnianego 
do atmosfery. tymczasem analizy dotyczące jakości powietrza 
w kontekście zanieczyszczeń lokalnych wymagają uwzględnienia 
dodatkowych elementów dotyczących procesu spalania paliwa 
oraz rozprzestrzeniania się danej substancji na badanym obsza-
rze, co skutkuje koniecznością monitorowania i zebrania znacz-
nie większej liczby parametrów. Jednakże sposoby ograniczania 
emisji obu zanieczyszczeń są bardzo podobne, dlatego zrówno-
ważona polityka transportowa może skutecznie redukować emi-
sje obu rodzajów zanieczyszczeń.

Jednym z  najczęściej stosowanych do szacowania emisji 
GHG podejść jest AsiF (Activity, modal share, energy inten-
sity, carbon intensity of Fuel), które zostało opracowane przez 
bank światowy przy współpracy z  Międzynarodową Agencją 
energetyczną (ieA), a  następnie było wielokrotnie wykorzy-
stywane przy szacunkach przyszłych emisji GHG z  sektora 
transportu. Do głównych parametrów uwzględnianych w tych 
prognozach należą: popyt na usługi transportowe, międzyga-
łęziowa struktura przewozów, liczba pojazdów wykorzystywa-

nych do realizacji zadań przewozowych oraz charakterystyka 
parku samochodowego. 

Do przygotowania możliwych scenariuszy emisji GHG 
w Warszawie został wybrany model ForFits (For Future inland 
transport systems), który jest jedną z najnowszych dostępnych 
metod do szacowania długoterminowych wielkości emisji GHG 
z  sektora transportu. Model ForFits został opracowany w  la-
tach 2011–2013 przez Komitet transportu Lądowego działający 
w strukturach europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Ge-
newie (UNece). Model ten wykorzystuje schemat AsiF oraz 
pozwala na przeprowadzanie symulacji rozwoju i funkcjonowa-
nia systemów transportowych (całego kraju lub poszczególnych 
miast) z uwzględnieniem szeregu czynników społeczno-ekono-
micznych wpływających na rozwój systemów transportowych, 
niedostępnych w  innych modelach. Dodatkową zaletą modelu 
jest fakt, że jest on dedykowany emisjom GHG z sektora trans-
portu i wymaga wyłącznie danych kształtujących ten wskaźnik. 
co więcej, model ForFits pozwala także na uwzględnianie 
zmian zachodzących w  świadomości ekologicznej mieszkań-
ców.

sceNAriUsZe ZMiAN WieLKOści eMisJi GHG Z seKtO-
rA trANsPOrtU W WArsZAWie DO rOKU 2050
 Za pomocą modelu ForFits zostały przygotowane trzy scenariu-
sze prognozujące wielkości emisji GHG z sektora transportu dla 
miasta stołecznego Warszawy do roku 2050 (wykres 1): 

1. scenariusz referencyjny (bAU), który nie przewiduje istot-
nych zmian w prowadzonej polityce transportowej państwa oraz 
kontynuacje dotychczasowych trendów technologicznych. Przy 
takich założeniach, do roku 2050 emisje GHG z  sektora trans-
portu w Warszawie wzrosną o 42% (w stosunku do roku 2008).

2. scenariusz optymistyczny (OPti), zakładający realizację 
optymistycznych prognoz i zmian technologicznych w systemie 
transportowym. Według uzyskanych szacunków, implementacja 
takich zmian w  skali Warszawy będzie skutkowała znacznym 
ograniczeniem wzrostu poziomu emisji GHG w  stosunku do 
roku bazowego, jednak nadal nie pozwoli na jej redukcję (wzrost 
o 7% w 2050 roku w stosunku do roku 2008).

3. scenariusz innowacyjny (tecH), uwzględniający bardzo 
szybkie, radykalne zmiany technologiczne w  transporcie oraz 
istotne zmiany w prowadzonej przez państwo polityce transpor-
towej. Według uzyskanych wyników, implementacja tego scena-
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WyKreS 1 SCenariuSze emiSJi GhG z SeKtora tranSportu W WarSzaWie do roKu 2050

Źródło: opracowanie własne.
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WyKreS 2 potenCJał Smart W reduKCJi emiSJi GhG z SeKtora tranSportu W WarSzaWie do roKu 2050

Źródło: opracowanie własne.

riusza pozwoliłaby na obniżenie emisji GHG do roku 2050 o 55%, 
chociaż nadal nie pozwoliłaby na pełną realizację celów posta-
wionych w białej Księdze transportu z 2011 roku.

Jak wykazały uzyskane wyniki, w zależności od przyjętego 
scenariusza wielkość GHG z  sektora transportu do roku 2050 

będzie się znacząco się różnić. Wykorzystany model ForFits nie 
pozwala jednak uwzględnić wielu elementów związanych bezpo-
średnio ze sposobem funkcjonowania inteligentnych miast (smart 
city). W celu analizy wpływu tych rozwiązań na potencjalny po-
ziom emisji GHG został przygotowany dodatkowy scenariusz – 



134

sMArt, określający potencjał redukcyjny wynikający z  imple-
mentacji koncepcji inteligentnego miasta. 

iNteLiGeNtNy rOZWóJ trANsPOrtU W WArsZAWie
Przy budowie scenariusza sMArt przyjęte zostało założenie, że 
realna, uśredniona redukcja emisji GHG z  sektora transportu 
wynikająca z  wdrażania wybranych elementów koncepcji inte-
ligentnego miasta wynosi 30%. Wykres 2 ilustruje wielkość tego 
potencjału na przykładzie scenariusza OPti. Zakłada on początek 
wdrażania inteligentnych rozwiązań w roku 2020 oraz osiągniecie 
ich pełnego potencjału redukcyjnego (-30%) w 2050 roku.

Koncepcja inteligentnego miasta oraz idea zrównoważone-
go rozwoju posiadają wiele spójnych obszarów. Dekarbonizacja 
transportu w Polsce i w europie może zostać osiągnięta, ale wy-
maga wdrożenia wielu znaczących zmian. Do najważniejszych na-
leżą zmiany technologiczne, w tym przede wszystkim zwiększenie 
udziału w  ruchu pojazdów o  napędzie hybrydowym i  elektrycz-

JaKub zaWieSKa 
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Zarządzania i telematyki instytutu  
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nym, a  w  przyszłości także pojazdów autonomicznych. charak-
terystyka systemów transportowych w  miastach polegająca na 
wykonywaniu wielu podróży na nieduże odległości, najbardziej 
predysponuje je do popularyzacji nowych środków transportu. 
także zmiany technologiczne w transporcie towarowym w pierw-
szej kolejności znajdą swoje zastosowanie w  inteligentnych mia-
stach. 

Do realizacji idei zrównoważonego rozwoju konieczne są tak-
że zmiany behawioralne i powstanie nowych wzorców podróżowa-
nia, opartych na środkach transportu przyjaznych środowisku. in-
teligentni mieszkańcy (smart people), stanowiący istotny element 
składowy w koncepcji inteligentnego miasta, powinni być otwarci 
na takie zmiany i innowacje. W celu osiągnięcia wymaganej sku-
teczności potrzebna jest także transformacja polityki przestrzen-
nej i energetycznej miast, realizowanej wraz z ideą inteligentnego 
miasta. 
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iNFrAstrUKtUrA KOMUNiKAcyJNA  
OrAZ ZróWNOWAżONy  

NisKOeMisyJNy trANsPOrt

strategicznymi celami Krakowa w  zakresie zrównoważonej komunikacji 
i transportu są rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i komu-
nikacyjnej oraz obniżenie do minimum emisji zanieczyszczeń charaktery-
stycznych dla ruchu komunikacyjnego. Działania miasta są w szczególności 
ukierunkowane na rozwój komunikacji publicznej, w tym niskoemisyjnego 
transportu. szczególnie ważne dla Prezydenta Miasta Krakowa są działania 
mające na celu uspokojenie ruchu w centrum. W tym celu w ścisłym cen-
trum sukcesywnie wprowadzany jest ruch jednokierunkowy, strefy ograni-
czonego ruchu oraz rozszerzana strefa płatnego parkowania, a na obrzeżach 
miasta budowane są parkingi Park&ride wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą. Jednocześnie miasto inwestuje znaczące kwoty finansowe (ok. 1,5 mld zł 
do 2022 roku) w rozbudowę i modernizację torowisk tramwajowych oraz 
kolejowych. Dążąc do usprawnienia komunikacji publicznej, systematycznie 
modernizowany jest tabor tramwajowy i autobusowy – do 2019 roku miasto 
wyda na ten cel 800 mln zł, dzięki czemu w 2020 roku 100 % floty autobuso-
wej będzie spełniało normy eUrO5 i wyższe. Ponadto w mieście trwają in-
tensywne prace nad rozwojem rowerowej sieci miejskiej oraz wypożyczalnią 
rowerów, a także wypożyczalnią samochodów elektrycznych.

JAKOść życiA MiesZKAńcóW
Partycypacja społeczna stanowi kluczowy element koncepcji strategicz-
nego planowania zrównoważonego rozwoju Krakowa, aby skutecznie 
zarządzać przestrzenią miejską. Działania partycypacyjne w  Krakowie 
koncentrują się na stworzeniu bardziej przyjaznego i ekologicznego wize-
runku miasta przy udziale jego mieszkańców. inicjatywy podejmowane 
w  mieście umożliwiające zaangażowanie mieszkańców to m. in. budżet 
obywatelski miasta Krakowa, który pozwala na realne współdecydowanie 
o wydatkowaniu części środków z budżetu miasta (w roku 2016 było to 30 
mln zł). Ponadto od 2015 roku w Krakowie za pośrednictwem Miejskiego 
centrum Dialogu funkcjonuje system konsultacji społecznych i dyskusji 
o  charakterze ogólnomiejskim i  lokalnym, gdzie poruszane są również 
kwestie związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska i poprawy 
jakości powietrza. równie ważnym elementem, odgrywającym istotny 
wpływ na życie mieszkańców, jest system informowania o bieżących i pla-
nowanych działaniach realizowany poprzez miejską stronę www (Magicz-
ny Kraków) oraz portale społecznościowe. W  celu podniesienia jakości 
życia mieszkańców wprowadzane są również inteligentne rozwiązania 
i  aplikacje w  obszarach takich jak: zarządzanie usługami publicznymi, 
transport czy obsługa mieszkańców.

eNerGOOsZcZęDNe bUDyNKi
Działania inwestycyjne w obszarach związanych z użytkowaniem energii 

w budownictwie zostały określone w Planie gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 
2040. Mają one na celu zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnych źró-
deł energii (w szczególności odnawialnych źródeł energii) oraz zmniej-
szenie zużycia energii i poprawę efektywności energetycznej w mieście. 

Aby to osiągnąć, w Krakowie realizowane są inwestycje w stan-
dardzie budownictwa pasywnego, co pozwala obniżyć zużycie energii 
na cele grzewcze nawet o 90%. Ponadto miasto stawia na działania 
zmierzające do zmniejszenia energochłonności budynków oświaty, 
kultury i  sportu poprzez poddawanie ich termomodernizacji, która 
prowadzona jest w Krakowie już od 12 lat.

ZieLeń MieJsKA
Priorytetowymi działaniami w  zakresie ochrony terenów zielonych, 
utrzymania i  rozwijania parków jest integracja rozproszonej struktu-
ry zieleni w ciągły system terenów powiązanych ciągami pieszo-rowe-
rowymi i  ciągami zieleni, a  także rozwój i  tworzenie nowych terenów 
zieleni w  odpowiedzi na potrzeby społeczne. Miasto Kraków skupia 
się również na inwestycjach związanych z rewaloryzacją terenów zielo-
nych oraz tworzeniem nowych parków i nasadzaniu nowych drzew oraz 
krzewów. W najbardziej zurbanizowanych częściach miasta, z uwagi na 
małą powierzchnię biologicznie czynną, planuje się wprowadzenie donic 
z  roślinami ozdobnymi oraz zielone przystanki. W pasach drogowych 
głównych ciągów komunikacyjnych Krakowa dokonuje się nasadzeń 
krzewów ozdobnych gatunków, które posiadają dużą zdolność do absor-
bowania pyłów zawieszonych z powietrza atmosferycznego. równolegle 
do wymienionych działań prowadzone są różne akcje społeczne zachę-
cające mieszkańców do czynnych działań w zakresie ochrony zieleni m. 
in. sadzenie drzew i krzewów na Dniach Ziemi (w kwietniu 2016 roku 
zostało posadzonych ok. 2500 drzew).

WitOLD śMiAłeK
Doradca Prezydenta Krakowa

Witold ŚmiałeK
Doradca Prezydenta Krakowa
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„W dziedzinie ochrony środowiska udało nam się 
w Polsce naprawdę już wiele osiągnąć –głównie dzięki 

dostępowi do funduszy europejskich i inwestycjom 
samorządów. to samorządy – co widać m.in. 

na przykładzie Krakowa - odegrały istotną rolę 
w nadrabianiu wieloletnich zapóźnień cywilizacyjnych 
i wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Dlatego 

mam nadzieję, że wspólnymi siłami poradzą sobie 
również z powszechnym w całej Polsce problemem złej 

jakości powietrza. Jeśli tylko ich działalność inwestycyjna 
wsparta zostanie przez niezbędne regulacje prawne.”

JaCeK maJChroWSKi 
PreZyDent miasta KraKowa
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ZróWNOWAżONe życie W Mieście - KrOK 
DO POPrAWy JAKOści POWietrZA

KArOL GObcZyńsKi 
menadżer ds.. energii i klimatu, 
grupa iKea

Fale upałów, powodzie, podtopienia, a  także zanieczyszczone 
środowisko, zwłaszcza woda i  powietrze, wywołują narastający 
niepokój oraz stają się impulsem do dyskusji w jaki sposób może-
my zapobiec wyniszczaniu środowiska, by uniknąć klimatycznej 
katastrofy.

Z raportów Międzynarodowego Zespołu ds.. Zmian Klimatu 
wynika, że głównym powodem takiego stanu rzeczy jest wzrost 
stężenia cO2 i innych gazów cieplarnianych w powietrzu. szkody 
do jakich może on prowadzić to: wzrost poziomu morza od 9 do 
88 cm w okresie 1990 - 2100 na skutek termicznej ekspansji oce-
anów oraz topnienia lodów. Zespół prognozuje, że jeżeli koncen-
tracja gazów cieplarnianych podwoi się, globalna średnia tem-
peratura roczna wzrośnie od 1,4 do 5,8°c w okresie 1990-2100. 
Mogą nastąpić zmiany cyrkulacji atmosferycznej wpływającej na 
warunki klimatyczne w różnych regionach świata. Przypuszcza 
się, że wystąpić mogą zmiany w  cyrkulacji oceanicznej, zabu-
rzające przebieg prądów morskich. Do zagrożeń wymienionych 
w  raportach iPcc zalicza się również: zanik lodowców, zanik 
produkcji rolnej w strefie międzyzwrotnikowej, zmiany w skła-
dzie gatunkowym wielu ekosystemów.1 

Powietrze o dużym stężeniu cO2 jest także przyczyną chorób 
układu oddechowego, krwionośnego i  nerwowego, a  także po-
woduje choroby nowotworowe.2 ONZ szacuje, że rocznie zanie-
czyszczenie powietrza powoduje milion przedwczesnych zgonów. 
Koszty związane z  obecnością zabójczych pyłów w  powietrzu, 
którym oddychamy, wynoszą średnio 2% PKb w krajach rozwi-
niętych i 5% PKb w krajach rozwijających się. 

JAKOść POWietrZA W MiAstAcH
Według raportu światowej Organizacji Zdrowia najgorsza jakość 
powietrza notowana jest w  ośrodkach wielkomiejskich. Powie-
trze w większości miast na świecie, bo aż 80 proc., przekracza do-
puszczalne normy. Zanieczyszczenie mierzone ilością pyłów za-
wieszonych zwiększyło się w ciągu pięciu ostatnich lat o 8 proc.3

Niekontrolowana urbanizacja, która jest światowym mega 
trendem, sprawia, że temat jakości powietrza w miastach zysku-
je na znaczeniu. Według ONZ-owskiego raportu „World Urba-
nization Prospects”4, już 54 proc. światowej populacji, czyli 3,9 
miliarda ludzi zamieszkuje miasta, a  w  2050 r. będzie to aż 66 
proc. Na naszym globie jest obecnie 28 „megamiast”, czyli takich, 
w których mieszka więcej niż 10 milionów mieszkańców. szacun-
ki wskazują, że do 2030 roku będzie ich aż 41. W tym trendzie 

przodują Azja i  Afryka, które wciąż doświadczają eksplozji de-
mograficznej. 

Mimo że największą winą za zanieczyszczenia obarcza się 
wielkie fabryki, to coraz częściej zdajemy sobie sprawę z  tego, 
że każdy z mieszkańców może we własnym zakresie przyczynić 
się do poprawy jakości powietrza. świadomość roli, jaką każdy 
człowiek ma do odegrania w zakresie ochrony środowiska jest tu 
kluczowa, istotna jest też wiedza w jaki sposób można się do tego 
przyczynić. Mieszkańcy postępujący zgodnie z  zasadami zrów-
noważonego rozwoju tworzą zrównoważone miasto.

ZróWNOWAżONe życie ZAcZyNA się W DOMU
badania przeprowadzone w marcu 2016 r. przez tNs Polska na 
zlecenie iKeA „Jak warszawiacy dbają o środowisko?” pokazuje, 
że aż 64 proc. mieszkańców Warszawy przyznaje, że stan środo-
wiska w największym stopniu zależy od każdego z nas.5 Zdecy-
dowana większość warszawiaków deklaruje, że segreguje odpady. 
Przyznaje to aż 86 proc. respondentów. tylko u co siódmego ba-
danego (14%) nie jest to codzienną praktyką. 92 proc. warszawia-
ków nie prosi w  sklepie o  jednorazową plastikową torbę, tylko 
korzysta z  własnej wielokrotnego użytku. co więcej – 97 proc. 
respondentów deklaruje, że gasi światło w  pomieszczeniach, 
w których nie przebywa, a trzech na czterech badanych (76 proc.) 
deklaruje, że w swoim domu posiada żarówki LeD. 

badania iKeA pokazują, że mieszkańcy miast coraz częściej 
zdają sobie sprawę, że oszczędzanie energii i wody, prawidłowe 
segregowanie odpadów, niemarnowanie jedzenia, domowe upra-
wy oraz wybieranie produktów pochodzących ze zrównoważo-
nych źródeł oraz szybko odnawialnych surowców to proste dzia-
łania, dzięki którym wszyscy możemy wpływać pozytywnie na 
środowisko oraz oszczędzać pieniądze.

DOM PrZyJAZNy DLA PLANety Z iKeA
iKeA jako firma odpowiedzialna społecznie chce również przy-
czynić się do budowania zrównoważonych miast, poprzez zwięk-
szanie świadomości, inspirowanie swoich konsumentów oraz 
przekazywanie wiedzy na temat korzyści związanych z wyborem 
produktów bardziej przyjaznych środowisku. Działania wpisują 
się w założenia globalnej strategii People & Planet Positive, któ-
rą firma będzie realizować we wszystkich 28 krajach, w których 
prowadzi działalność. strategia rozpisana jest w perspektywie do 
2020 r.



139zrównoważone miasta – życie w zdrowej atmosferze podejmowane działania i możliwe scenariusze zmian 

Jednym z  bardzo istotnych kroków, jakie poczyniła iKeA 
w ramach działań zrównoważonego rozwoju, jest wprowadzenie 
do sprzedaży oświetlenia wykonanego wyłącznie w  technologii 
LeD. żarówki LeD są przyjazne środowisku przez brak szkodli-
wej rtęci i dłuższą żywotność - mogą świecić nawet przez 20 lat 
i zużywają 85 proc. mniej energii niż tradycyjne żarówki. ich za-
stosowanie daje wymierne efekty, gdyby milion osób wymieniło 
jedną tradycyjną żarówkę na LeD, możliwa byłaby redukcja emi-
sji cO2 na poziomie odpowiadającym wycofaniu z użytku 3 900 
samochodów lub zużyciu energii przez 4 400 gospodarstw domo-
wych w skali roku. Dla konsumentów dodatkowym plusem - poza 
dbałością o  środowisko - jest oszczędność pieniędzy. Wymiana 
pięciu 40-watowych, tradycyjnych żarówek na żarówki LeD o tej 
samej wartości strumienia świetlnego (lumenów) pozwala za-
oszczędzić średnio nawet 100 PLN rocznie (przy uwzględnieniu 
kosztów zakupu oraz kosztów zużycia energii). żarówki pasują 
do różnych opraw ze względu na dostępność w  różnych kształ-
tach. 

iKeA, by jeszcze lepiej wypromować tę technologię wśród 
swoich konsumentów, obniżyła w ciągu trzech lat ceny żarówek 
o 80 proc., tak by były one dostępne dla szerszego grona klientów. 

Zaangażowanie Grupy iKeA w działania zachęcające konsu-
mentów do wyboru oświetlenia LeD przełożyło się na określone 
efekty – w  roku finansowym 2015 na całym świecie sprzedano 
ponad 90 milionów żarówek LeD. W  Polsce między sierpniem 
2014 a wrześniem 2015 sprzedano 1,2 miliona żarówek tego typu, 
czyli o  prawie 60 proc. więcej niż w  roku poprzednim. Dzięki 
temu, zużycie energii zostało zredukowane o 37,5 tys. MWh. to 
mniej więcej tyle, ile energii zużywa blisko 2,4 tys. gospodarstw 
domowych rocznie. Pozwoliło to zaoszczędzić 6,3 mln zł i zredu-
kować emisję cO2 o ponad 29 tys. ton (to tyle cO2, ile powstaje 
przy przejechaniu ponad 174 mln km samochodem, czyli okrąża-
jąc ziemię ponad 4,3 tys. razy).

Grupa iKeA do 2020 roku chce produkować tyle energii 
odnawialnej ile konsumuje we wszystkich swoich sklepach, cen-

trach handlowych, fabrykach, centrach dystrybucji i  biurach. 
Dodatkowo iKeA Foundation do 2020 r. przeznaczy 400 mln 
euro na wsparcie ubogich społeczności najbardziej dotkniętych 
zmianami klimatu. iKeA jest też założycielem globalnej inicjaty-
wy re100 zrzeszającej firmy, które zobowiązały się do wykorzy-
stania energii jedynie ze źródeł odnawialnych. intensyfikujemy 
także swoją działalność w ramach międzynarodowej organizacji 
non profit The climate Group. Jej misją jest inspirowanie władz 
państwowych i przedstawicieli biznesu do działań i wykorzysty-
wania technologii ograniczających emisję dwutlenku węgla do 
atmosfery.

Z  kolei dla iKeA Polska rok 2016 jest przełomowy - w  lu-
tym stała się ona energetycznie niezależna. Wszystkie sześć farm 
wiatrowych grupy iKeA w Polsce będzie co roku wytwarzać do 
473 GWh energii wiatrowej, co razem z energią cieplną produko-
waną z biomasy pokryje całe zapotrzebowanie sklepów i fabryk 
iKeA industry na terenie kraju. energia wiatrowa na poziomie 
473 GWh odpowiada średniemu rocznemu zużyciu elektryczno-
ści przez 225 tys. polskich gospodarstw domowych i umożliwia 
redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 449 tys. ton – 
tyle, ile 155 tys. samochodów. 

co ważne, aż 87 proc. Polaków pozytywnie ocenia OZe, a 68 
proc. jest przekonanych o wydajności odnawialnych źródeł ener-
gii. Dlatego już w 2017 r. klienci iKeA będą mieli możliwość za-
kupu paneli fotowoltaicznych do domowego użytku wraz z usłu-
gą montażu. 

Panele fotowoltaiczne są już dostępne w  sklepach iKeA 
w Wielkiej brytanii, Holandii i szwajcarii. Polska jest kolejnym 
krajem, w  którym zostaną one wprowadzone do oferty obok 
innych, przystępnych cenowo produktów zachęcających do 
bardziej zrównoważonego życia w  domu. W  2015 roku iKeA 
w Polsce sprzedała około 2,7 mln sztuk produktów, które przy-
czyniają się do oszczędzania energii, lepszego gospodarowania 
odpadami, a  także ograniczania zużycia wody. W 2016 r. licz-
ba sprzedanego asortymentu iKeA umożliwiającego bardziej 

„badania przeprowadzone  
w marcu 2016 r. przez tNs Polska na 
zlecenie iKeA „Jak warszawiacy dbają 

o środowisko?” pokazuje, że aż 64 proc. 
mieszkańców Warszawy przyznaje, że stan 
środowiska w największym stopniu zależy 

od każdego z nas.”
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„Dla IKEA Polska rok 2016 jest przełomowy - w lutym 
stała się ona energetycznie niezależna. Wszystkie sześć 
farm wiatrowych grupy IKEA w Polsce będzie co roku 
wytwarzać do 473 GWh energii wiatrowej, co razem 

z energią cieplną produkowaną z biomasy pokryje całe 
zapotrzebowanie sklepów i fabryk IKEA Industry 

na terenie kraju.”
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Karol GobCzyńSKi 
menadżer ds.. energii i klimatu,  
grupa iKea

zrównoważone życie w domu wzrosła o prawie 30 proc. w po-
równaniu z 2015 r.

ZróWNOWAżONe MiAstO tO ZróWNOWAżONe DOMy
Każdy z nas ma bardzo duży wpływ na swoje otoczenie. O jakość 
powietrza w naszych miastach musimy zadbać demokratycznie, 
zarówno na poziomie władz, korporacji, jak i  mieszkańców. to 
właśnie wiedza, świadomość i  codzienne nawyki tych ostatnich 
znacząco wpływają na poprawienie jakości życia w miastach.

Dla iKeA kluczowa jest promocja takiego stylu życia, który 
umożliwia równowagę między spełnieniem indywidualnych po-
trzeb w zdrowiu a wymogami środowiska naturalnego. Oferowa-
ne przez iKeA produkty, to odpowiedź na wyzwania dzisiejszego 
świata - 100% oświetlenia LeD w naszych sklepach, bawełna wy-
łącznie ze zrównoważonych źródeł, certyfikowane drewno, elek-
tryczne rowery, a teraz panele fotowoltaiczne. Dbamy też o dobre 

warunki pracy i godne traktowanie pracowników u naszych do-
stawców. W iKeA wierzymy, że takie decyzje określą przyszłość 
i kierunek rozwoju w najbliższych dekadach.
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GDAńsK – MiAstO Z PrZyJAZNą AtMOsFerą

WiesłAW bieLAWsKi
Zastępca Prezydenta miasta gdańska  
ds.. polityki przestrzennej

badanie jakości powietrza w trójmieście już od ponad 20 lat pod-
lega wnikliwym analizom prowadzonym przez Fundację Agencja 
regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 
(ArMAAG). Założona w 1993 roku przez gminy Gdańsk, Gdynia, 
sopot i tczew jest jedną z pierwszych tego typu inicjatyw w Polsce. 
W celu wykonywania bezpośrednich pomiarów powietrza, w wy-
branych punktach metropolii została utworzona nowoczesna sieć 
automatycznych stacji pomiarowych. ich wyniki dostępne są m.in. 
na stronie armaag.gda.pl, airpomerania.pl oraz gdansk.pl. 

Powołanie Fundacji można uznać za początek współpracy 
metropolitalnej, która w  kolejnych latach przybierała różne for-
my działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, w  tym 
m.in. powołanie rady Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej, Metro-
politalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej czy też 
wprowadzenie wspólnego biletu metropolitalnego, pozwalającego 
na korzystanie w sposób uproszczony z transportu publicznego. 

Na początku 2011 roku Prezydent Miasta Gdańska Paweł 
Adamowicz wystąpił z inicjatywą powołania samorządowego sto-
warzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny (GOM), przekształ-
conego następnie w  stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-sopot. W ramach jego działania zaangażowanych 
jest 57 samorządów zajmujących obszar o powierzchni blisko 5,5 
tys. km². biuro stowarzyszenia pełni równocześnie rolę instytu-
cji Pośredniczącej w  zakresie Poddziałań i  Działań wdrażanych 
w ramach mechanizmu Zintegrowanych inwestycji terytorialnych 
(Zit).

W  czasie działalności stowarzyszenia został zrealizowany 
m.in. projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego 
Obszaru Metropolitalnego”, mającego na celu wskazanie działań 
przyczyniających się do poprawy jakości powietrza na terenie 

gmin oraz metropolii do 2020 roku. W  efekcie powstały „Pla-
ny gospodarki niskoemisyjnej” dla 30 samorządów oraz „Pro-
gram gospodarki niskoemisyjnej dla Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-sopot”, obejmującego strategiczne przedsięwzię-
cia realizowane w ramach Zit. Zidentyfikowane w planach dzia-
łania obejmują przede wszystkim zwiększenie udziału energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję emisji gazów cie-
plarnianych i pyłów, podnoszenie efektywności energetycznej oraz 
działania edukacyjne w tym obszarze. „Plan gospodarki niskoemi-
syjnej dla Miasta Gdańska” został przyjęty do wdrożenia uchwałą 
rady Miasta Gdańska w 2015 roku.

WybrANe PrZyKłADy DObrycH PrAKtyK W sKALi LO-
KALNeJ
Miasto Gdańsk w  1997 roku rozpoczęło dofinansowywanie mo-
dernizacji ogrzewania z  opalania paliwem stałym (węglem, kok-
sem) na bardziej ekologiczne (elektryczne, gazowe lub podłącze-
nie do miejskiej sieci ciepłowniczej). Obecnie udzielane są dotacje 
celowe związane z ochroną powietrza, polegające na częściowym 
dofinansowaniu zamiany ogrzewania węglowego na ekologiczne 
lub na instalację kolektora słonecznego. Dzięki rozbudowie sieci 
ciepłowniczej i budowie nowego ciepłociągu, możliwe było przy-
łączenie do sieci odbiorców z dzielnic stogi i Przeróbka. W kon-
sekwencji zlikwidowana została kotłownia węglowa przy ul. Zawi-
ślańskiej, emisja pyłów zmniejszona o ponad 37 ton, a dwutlenku 
węgla o ponad 7 tysięcy ton rocznie.

Z kolei największe obciążenia pyłem z emisji liniowej związa-
ne są z  zagęszczeniem sieci drogowej i  największym natężeniem 
ruchu w mieście centralnym metropolii. W związku z  tym dzia-
łania Gdańska mają na celu zintegrowanie polityki komunika-

Zidentyfikowane w planach działania obejmują przede 
wszystkim zwiększenie udziału energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych, redukcję emisji gazów 
cieplarnianych i pyłów, podnoszenie efektywności 

energetycznej oraz działania edukacyjne w tym obszarze.
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cyjnej i przestrzennej, aby stworzyć „miasto krótkich odległości” 
z  przyjazną infrastrukturą. Miasto intensywnie wspiera rozwój 
komunikacji publicznej, wdrażając równocześnie energooszczęd-
ne i  niskoemisyjne rozwiązania w  transporcie publicznym, np. 
Zintegrowany system Zarządzania ruchem tristAr, wymienia-
jąc tabor autobusowy i tramwajowy czy budując stacje ładowania 
pojazdów elektrycznych. Każdorazowo w ramach inwestycji struk-
turalnych remontowane są chodniki i drogi rowerowe, sieci kana-
lizacyjne, przebudowywane skrzyżowania, zatoczki i  przystanki 
autobusowe, pojawiają się nowe znaki i  dodatkowa sygnalizacja 
świetlna, poprawiająca komfort i  bezpieczeństwo użytkowników 
ruchu. 

czynione są intensywne starania, aby zmienić także zachowa-
nia komunikacyjne mieszkańców. Gdańsk prowadzi aktywne dzia-
łania promocyjne i edukacyjne, mające na celu poprawę świado-
mości oraz kształtowanie prawidłowych postaw transportowych 
wśród mieszkańców przy pomocy różnorodnych środków infor-
macyjnych tj. ulotki, imprezy, akcje szkolne czy audycje. Przykła-
dem jednej z wielu akcji edukacyjno-informacyjnych, tym razem 
skierowanej do kierowców, była „Gdańska eko-Jazda”, mającej na 
celu zachęcenie do ekologicznej, a tym samym ekonomicznej i bez-
piecznej jazdy. W akcji uczestniczyli wolontariusze, demonstrując 
przy skrzyżowaniach zasady eko-jazdy. Jednocześnie w strategicz-
nych punktach komunikacyjnych oraz w Urzędzie Miejskim dys-
trybuowane były poradniki „eko-Jazda – czyli jak poruszać się po 
mieście nie niszcząc środowiska”.

Warto zaznaczyć, że miasto Gdańsk kładzie silny nacisk na 
promocję transportu rowerowego w celu stworzenia miasta przy-
jaznego użytkownikom tego środka komunikacji. Do tej pory 
zrealizowano ponad 588 km spójnej sieci rowerowej – szczegóły 

WieSłaW bielaWSKi 
Zastępca Prezydenta miasta  
gdańska ds.. polityki przestrzennej

dotyczące działań dostępne są na stronie www.rowerowygdansk.
pl. swoista „moda na rower” przekłada się na zmianę zachowań 
komunikacyjnych mieszkańców w  codziennych dojazdach do 
domu i pracy, a obserwowany wzrost udziału ruchu rowerowego 
w Gdańsku jest ważnym elementem wpływającym na poprawę ja-
kości powietrza. 

Podejmuje się także intensywne działania promujące nie tylko 
jazdę na rowerze, ale także m.in. ruch pieszy czy transport pu-
bliczny. Zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdań-
ska w sposób bezpośredni przekłada się nie tylko na wzrost jako-
ści powierza, ale przede wszystkim prowadzi do poprawy zdrowia 
i komfortu życia mieszkańców. efektem prowadzenia długofalowej 
i zintegrowanej polityki promocji ekologicznych form transportu 
powoduje, że od lat Gdańsk utrzymuje bardzo wysokie pozycje 
w większości rankingów dotyczących jakości życia.
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rOLA i ZNAcZeNie rOśLiNNOści 
DLA ZróWNOWAżONeGO 

rOZWOJU MiAst

prof. dr hab. MAreK KOsMALA
Katedra architektury Krajobrazu  
sggw w warszawie

Na przestrzeni dziejów miasta przeżywały swoje lepsze i  gorsze 
okresy, rozwijały się powoli i w sposób uporządkowany lub gwał-
townie i chaotycznie (zwłaszcza od wieku XViii do czasów współ-
czesnych). W swym rozwoju cywilizacyjnym miasto zmieniało się 
od niewielkiego polis wśród naturalnego otoczenia aż po konur-
bacje o  zatartych granicach pomiędzy poszczególnymi miastami, 
w których naturalne otoczenie reprezentowane jest przez tzw. miej-
skie tereny zieleni. 

Przez długie wieki w miastach nie było jednak miejsca dla zie-
leni publicznej (roślinności). W ciasno zbudowanych i otoczonych 
murami starych miastach drzewa i ogrody należały do rzadkości. 
Pierwsze drzewa pojawiały się przypadkowo lub pełniły specjalne 
funkcje, np. były miejscem odbywania sądu (judicium sub tilia), 
lub zabaw (tzw. lipy taneczne). spotyka się wtedy także drzewa 
memorialne sadzone z  okazji jakiegoś wydarzenia oraz drzewa 
przy kościołach lub klasztorach oraz tzw. ogródki mieszczańskie. 
Natomiast spotykane czasami szpalery drzew liściastych sadzone 
wzdłuż fortyfikacji miały zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia. 

O ówczesnym stosunku do zieleni miejskiej najlepiej świad-
czy przykład Nowego Jorku. Podjęta w połowie XiX wieku przez 
władze samorządowe tego miasta decyzja o przeznaczeniu nowo 
zakupionej parceli 778 akrów (około 315 ha) na gigantyczny park 
w centrum Manhattanu wywołała głośny sprzeciw wielu ważnych 
obywateli miasta. Oponenci skrupulatnie wyliczyli ile straciło 
miasto, rezygnując z parcelacji gruntu na działki budowlane i ich 
sprzedaży na wolnym rynku. Zaprojektowany przez Frederica 
Law Olmsteda i calverta Vaux Park centralny jest obecnie jedną 
z  największych atrakcji turystycznych Nowego Jorku, a  podat-
ki wnoszone do kasy miejskiej za wynajem lokali mieszkalnych 
i biurowych położonych wokół parku z nawiązką wyrównały te 
straty. O ile jednak pomysłodawcy i twórcy tego obiektu podkre-
ślali jego znaczenie przyrodnicze i klimatyczne dla gwałtownie 
rozbudowywanego i gęsto zaludnionego miasta, to współcześnie 
na plan pierwszy wysuwa się jego znaczenie społeczne, a przede 
wszystkim to, że jest miejscem wypoczynku, spotkań, spacerów 
i  obcowania z  naturą i  kulturą. Park bez wątpienia przyczynia 
się do tego, że życie w  Nowym Jorku jest znośne. Dzięki temu 
obiektowi nowojorskie city nie kojarzy się jedynie z  samocho-
dami, hałasem, tłokiem i  urzędami, ale także z  przyjemnością, 
kulturą i rozrywką. ten park organizuje życie miasta. Większość 
nowojorczyków obecnie nie potrafi wyobrazić sobie życia bez tej 
enklawy zieleni. 

Wartość zieleni, jej wizerunek zależy od troski zarówno użyt-
kowników jak i władz miasta. brak troski o jej stan sprawia, iż rola 
kulturotwórcza zanika i w konsekwencji przyczynia się do dewasta-
cji krajobrazu. Dlatego ważne jest uświadomienie społeczeństwa: 
władz (decydentów) i  użytkowników, jaką rolę tereny zieleni od-
grywają w strukturze miasta, zwłaszcza jeśli to miasto aspiruje do 
zrównoważonego. 

Przez zrównoważony rozumie się taki rozwój, który godzi ra-
cje społeczne, ekonomiczne (gospodarcze) i przyrodnicze. Zrów-
noważony rozwój miasta polega na zachowaniu równowagi po-
między niezbędną działalnością człowieka w sferach gospodarczej 
i  społecznej, a  wartościami przyrodniczymi. rozwój zrównowa-
żony powinien zaspokajać potrzeby obecnych pokoleń, nie ogra-
niczając możliwości zaspokajania potrzeb pokoleń przyszłych. 
chodzi przede wszystkim o wdrażanie rozwiązań, które pomagają 
oszczędzać energię, redukują zanieczyszczenia i  służą zagospo-
darowaniu materiałów odpadowych (recyklingowi). Wśród tych 
rozwiązań niebagatelną rolę może odgrywać roślinność. Warto 
przyjrzeć się bliżej, na czym polega jej dobroczynna rola w życiu 
człowieka. O roli i znaczeniu roślinności w miastach traktuje wła-
śnie ten artykuł. 

słUżebNe WObec cZłOWieKA FUNKcJe rOśLiNNOści 
W Mieście
roślinność (tereny zieleni) w  miastach pełni rozmaite funkcje: 
przyrodnicze, ekonomiczne, społeczne oraz estetyczne. Obecnie 
modnie jest, za literaturą anglojęzyczną, określać te funkcje jako 
usługi ekosystemów (ecosystem services). Według klasyfikacji za-
proponowanej przez Milenijną Ocenę ekosystemów (za Olaczek 
2006) usługi lepiej powiedzieć pożytki z  ekosystemów dzielą się 
na: zaopatrzeniowe ( np. żywność, woda, surowce, opał), regula-
cyjne (np. klimatyczne, hydrologiczne, sanitarne), kulturalne (np. 
duchowe, estetyczne, rekreacyjne, edukacyjne) i  środowiskowo-
twórcze i odnowieniowe (np. produkcja pierwotna, kształtowanie 
gleb) (tabela 1).

Warunki ekologiczne współczesnego miasta pod wieloma wzglę-
dami są niekorzystne dla jakości życia mieszkańców. życie utrudniają 
zapylenie i  zanieczyszczenie, hałas komunikacyjny, miejskie wyspy 
ciepła a wreszcie gwałtowne zmiany klimatyczne. Współczesne nie-
korzystne zjawiska klimatyczne w  miastach wymagają interwencji 
ukierunkowanej na poprawę warunków termicznych (likwidacja 
wysp ciepła), wilgotnościowych i  zanieczyszczenia powietrza. Jed-
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nym z głównych czynników wspomagających mikroklimat miasta są 
obszary zieleni urządzonej. W artykule skupiam się właśnie na funk-
cjach przyrodniczych roślinności (przede wszystkim klimatycznych), 
które mają zasadnicze znaczenie dla jakości życia jego mieszkańców. 

ZNAcZeNie PrZyrODNicZe rOśLiNNOści
Wartości przyrodnicze roślin, zwane także ekologicznymi lub sanitar-
no-higienicznymi, prawdopodobnie należą do najbardziej znanych 
i najczęściej opisywanych. Nie oznacza to jednak, że nic w tej sprawie 
nie można dodać. Przede wszystkim należy stwierdzić, że podawa-
ne informacje są często ze sobą sprzeczne lub nieprecyzyjne. Zwykle 
wartości przyrodniczych nie docenia się, lub odwrotnie przecenia się 
je. Albo niesłusznie uważa się, że rośliny są w stanie oczyścić zanie-
czyszczone powietrze miejskie niemal ze wszelkich substancji tok-
sycznych, albo odwrotnie lekceważy się ich znaczenie ekonomiczne 
i przyrodnicze, co najwyżej podkreślając walory estetyczne roślin, na-
turalne ich piękno i symbolikę. Wydaje się, że najwyższy czas zrewi-
dować te poglądy i dostarczyć konkretnych informacji, które pomogą 
w argumentacji na rzecz uprawy roślin w miastach. 

Opisując znaczenie przyrodnicze drzew zacząć trzeba chyba od 
tego, że roślinność jest środowiskiem życia dla dzikich zwierząt. Za-
równo lasy, jak i pojedyncze drzewa są siedliskiem dla wielu zwierząt. 
roślinność w  miastach wzbogacają bioróżnorodność środowiska. 
Dzikie zwierzęta w mieście są wskaźnikiem zdrowego środowiska. ich 
los zależy od zdrowia roślin. Należy pamiętać, że dzikie zwierzęta czę-
sto dostarczają korzyści ekonomicznych społeczeństwu. 

Najczęściej jednak chyba podkreśla się, że roślinność, a zwłasz-
cza drzewa i krzewy poprawiają jakość naszego powietrza. Dojrzałe 
drzewa pomagają ochłodzić i odświeżyć powietrze, którym oddycha-
my. Drzewa nie tylko zmniejszają temperaturę powietrza, ale poprzez 
fotosyntezę wiążą dwutlenek węgla i wytwarzają tlen potrzebny nam 
do oddychania. szacuje się, że jedno duże drzewo (25 m wysokości) 
usuwa w ciągu dnia z otoczenia tyle samo dwutlenku węgla, ile emi-
tują dwa domy jednorodzinne. Dwa drzewa średniej wielkości za-
spokajają roczne zapotrzebowanie jednej osoby na tlen. Jednocześnie 
drzewa zatrzymują i usuwają z otoczenia szereg składników tworzą-
cych smog: ozon, tlenek węgla, tlenki azotu, amoniak i pewne ilości 
dwutlenku siarki.

Mało tego – większe skupiska drzew skutecznie poprawiają 
lokalny mikroklimat, co ważne jest szczególnie w miastach, gdzie 
mamy nadmiar betonu i  szkła. tereny, na których rosną dojrza-
łe drzewa mogą obniżyć latem temperaturę otoczenia nawet o 11 
stopni w  porównaniu do terenów bez drzew.  Dzieje się tak dla-
tego, że pojedyncze wielkie drzewo może „wyparować” dziennie 
ponad 1800 litrów wody do atmosfery. Jego „praca” w tym zakresie 
równa się pracy 4-5 dużych klimatyzatorów działających 20 godzin 
na dobę. eksperci twierdzą, że dwa duże drzewa w pobliżu domu 
pozwalają zaoszczędzić rocznie do 30 proc. na kosztach klimaty-
zacji (Heisler, 1986). Natomiast zimą osłona z drzew, która chroni 
przed podmuchami wiatru, może zmniejszyć koszty ogrzewania 
nawet o 20-30 proc. Drzewa skutecznie też chronią przed hałasem, 
odpowiednio dobrane i posadzone mogą ograniczyć poziom ha-

podStaWoWe 

(SiedliSKoWe)

tworZenie gleBy

FotosynteZa i ProDuKcja Pierwotna

cyKl BiogeocHemicZny (oBieg aZotu, węgla, siarKi, FosForu i in.)

cyKl HyDrologicZny

zaopatruJąCe żywność (ProDuKty ZwierZęce i roślinne, mióD, Zioła)

woDa

leKi

trwałe materiały (Drewno, włóKna)

Paliwa

ProDuKty PrZemysłowe (tłusZcZe, oleje, wosK, guma, PerFumy, BarwniKi)

wZór Do stworZenia analogicZnycH suBstancji syntetycZnycH

ZasoBy genetycZne    

reGulaCyJne regulacja Klimatu

neutraliZacja i roZKłaD oDPaDów

ocZysZcZanie gleB, PowietrZa i woDy 

Kontrola eroZji

Procesy PrZenosZenia (nP. ZaPylanie roślin) 

ocHrona PrZeD Promieniowaniem uV

łagoDZenie eKstremów PogoDowycH 

Kontrola roZPrZestrZeniania się ZaraZKów

KulturoWe reKreacja, turystyKa, FunKcja estetycZna i eDuKacyjna

insPiracja Kulturowa, inteleKtualna, DucHowa

sPoKój, wycisZenie, relaKsacja

relacje sPołecZne, PowiĄZanie Z miejscem

tabela 1. KlaSyFiKaCJa uSłuG eKoSyStemóW zaproponoWana W mileniJneJ oCenie eKoSyStemóW, 

Źródło: millenium ecosystem assessment 2005. ecosystems and Human well-being: synthesis. island Press, washington, Dc, 155 ss. internet: https://con-
ceptdraw.com/a1080c3/preview/640 [ 18.08.16]
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łasu nawet o 50 proc. Nic więc dziwnego, że działki odpowiednio 
zagospodarowane – zadrzewione, jak również obsadzone inną ro-
ślinnością – osiągają wyższą wartość rynkową (Anderson, cordell, 
1988). 

Wiadomo, że około połowy efektu cieplarnianego jest spo-
wodowana przez cO2. Pochłaniając dwutlenek węgla, drzewa 
przeciwdziałają skutkom efektu cieplarnianego. McPherson i inni 
(2000) obliczyli, że jedna 60-letnia sosna „produkuje” w  ciągu 
doby tyle tlenu, ile potrzebują 3 osoby. badacze zwracają uwagę 
na to, że naprawdę skuteczne są duże i stare drzewa. Przykładowo 

100-letni buk „wytwarza” w ciągu godziny 1200 litrów tlenu. taką 
ilość tlenu jest w  stanie „wytworzyć” dopiero posadzenie około 
2700 młodych drzewek. Kiepski interes robi zatem ten, kto zgadza 
się na to, aby w miejsce dużego drzewa posadzić 100, a nawet 1000 
nowych drzewek. 

Może warto przytoczyć jeszcze jedną konkretną informację. 
Podaje się mianowicie, że jeden hektar drzew produkuje dziennie 
tyle tlenu ile potrzebuje 45 osób. ta sama ilość drzew pochłania 
rocznie taką ilość dwutlenku węgla, którą wytwarzają samochody 
przejeżdżające ponad 100 tys. kilometrów. Na zakończenie warto 
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dodać, że według obliczeń amerykańskich, drzewo w czasie swego 
50-letniego życia produkuje tlen o wartości ponad 30 tys. dolarów 
(McPherson i inni, 1999). 

Oczywiście nie należy tego przeceniać. bowiem trzeba pamiętać, 
że po pierwsze tylko drzewa duże zdrowe i duże „w sile wieku” (liczą-
ce sobie 10-80/100 lat) pochłaniają więcej cO2, niż emitują. Pozosta-
łe wydzielają tyle samo, co absorbują, a niektóre są wręcz emitentem 
dwutlenku węgla, np. drzewa młode lub bardzo stare, pełne butwie-
jącego drewna czy wiatrołomy. Po drugie zaś nawet drzewa „w sile 
wieku” pochłaniają cO2 w ograniczonym tempie 1-35 ton cO2/ha/
rok (zależnie od regionu i gatunku drzew). żeby zlikwidować połowę 
nadwyżki cO2 w atmosferze, trzeba by pokryć lasami (absorbującymi 
9 ton cO2 na hektar rocznie) obszar wielkości europy – i odczekać 
stulecie (Kardaś i  Popkiewicz, 2016). istniejące lasy są jednak nie-
zbędnym czynnikiem stabilizującym klimat. 

Parkingi obsadzone roślinnością (drzewami) charakteryzują 
się zdrowszym powietrzem (simpson, McPherson, 1996). Drzewa 
dają cień, który skutkuje obniżeniem temperatury w pojazdach 
i zbiornikach paliwa. to z kolei powoduje, że mniej toksycznych, 
lotnych węglowodorów aromatycznych jest uwalnianych do at-
mosfery. Zawarte w benzynach lotne węglowodory mogą w spo-
sób bezpośredni przedostawać się do układu oddechowego lu-
dzi. Niektóre z nich wykazują właściwości rakotwórcze. badania 
wykonane w Kalifornii przez center for Urban Forest research 
wykazały, że parkingi obsadzone drzewami były chłodniejsze 
o 3°, w kabinach samochodów temperatura była niższa o 40-50° 
zaś zbiorniki paliwa miały temperaturę niższą o  4-8°. Pokrycie 
parkingu w 50% drzewami skutkuje redukcją o 1 tonę toksycz-
nych węglowodorów aromatycznych (McPherson i  inni, 2000; 
McPherson, 2001). 

Drzewa mają także bezpośredni wpływ na zanieczyszczenia 
miejskie. Liście drzew zatrzymują kurz (pyły) oraz pomagają usu-
wać z atmosfery toksyczne substancje. Zatrzymują one i usuwają 
z otoczenia szereg składników tworzących smog takich jak: ozon, 
tlenek węgla, tlenki azotu, amoniak i pewne ilości dwutlenku siar-
ki. Przy czym drzewa liściaste są mniej wrażliwe na zanieczyszcze-
nia niż iglaste. Wielkie drzewa usuwają 60-70 razy więcej zanie-
czyszczeń niż drzewa małe. 

McPherson i inni, (1999) obliczyli, że 100 drzew usuwa około 
454 kg zanieczyszczeń rocznie, wliczając w to 181 kg ozonu oraz 
136 kg cząsteczek stałych (zanieczyszczeń pyłowych). Dzięki obec-
ności drzew pył unoszony z wiatrem (tzw. burze pyłowe) może być 
ograniczony o  75%. Drzewa są w  stanie pochłaniać w  pewnym 

stopniu dym i nieprzyjemne odory, zastępując je przyjemniejszy-
mi, naturalnymi zapachami. 

Dobrze usytuowane drzewo jest buforem chroniącym nie 
tylko przed zanieczyszczeniami, ale także przed hałasem miej-
skim. Nadmierny hałas można obniżyć przez właściwe posadzenie 
drzew i  krzewów wzdłuż drogi oraz między osiedlami i  dzielni-
cami przemysłowymi. Drzewa redukują hałas działając jak bufor 
i mogą obniżać jego poziom nawet o 50%. 

Drzewa chronią nasze zasoby wodne. Zatrzymują one wodę 
i wilgoć w glebie. Więcej drzew oznacza mniej odpływu wód opa-
dowych. Dendrolodzy szacują, że drzewa tygodniowo potrzebu-
ją około 20 litrów wody plus 20 litrów na każde 2,5 cm pierśnicy 
drzewa. Na przykład 5 cm średnicy drzewo potrzebuje prawie 60 
litrów wody (20 l + (20 l x 2) = 60 l tygodniowo). szacunki te okre-
ślają minimalne zapotrzebowanie, wiele drzew potrzebuje o wiele 
więcej wody. 

Drzewa i  krzewy zatrzymują (retencjonują) deszczówkę, ich 
korzenie ułatwiają jej powolną infiltrację do gruntu. to zmniej-
sza presję na naszą kanalizację burzową i pozwala odnowić zasoby 
wód gruntowych. Według badań amerykańskich 100 dojrzałych 
drzew zatrzymuje rocznie około 450 tys. litrów wody opadowej, 
dzięki temu wydajemy mniej pieniędzy na kanalizację burzową 
i oczyszczenie wody (McPherson et. al., 1999 i McPherson et. al. 
2000).

badania wykonane w  Fayetteville w  Arkansas wykazały, że 
zwiększenie powierzchni zajmowanej przez drzewa z  27 do 40% 
obniżyło spływ wód opadowych o 31%, zaś w osiedlu mieszkanio-
wym w south Miami 21% powierzchni zajętej przez drzewa redu-
kuje odpływ wód opadowych o 15%. Na podstawie wspomnianych 
badań amerykańskich przyjmuje się, że zwiększenie powierzchni 
zajmowanej przez drzewa o 5% ogranicza spływ wód opadowych 
przeciętnie o 2% (American Forests, UeA of benton and Washing-
ton counties, Arkansas,2002). Drzewa oddziałują na gospodarkę 
wodną w rozmaity sposób: powyżej gruntu, na jego powierzchni 
oraz poniżej gruntu. i tak w odniesieniu do działalności powyżej 
gruntu można mówić o intercepcji, ewaporacji i absorpcji opadów. 
Liście, gałęzie i pnie zatrzymują w pewnym stopniu wody opado-
we, spowolniają ich ruch, a także pewną ich ilość absorbują przez 
liście i pień. Przechwycona woda ewaporuje z powierzchni drzewa. 

Działanie na powierzchni gruntu polega na: tymczasowym za-
trzymywaniu (magazynowaniu) wody w ściółce utworzonej z opa-
dłych liści i innych odpadów organicznych, spowalnianiu i rozcią-
gnięciu w czasie jej spływu. Korzenie i nasady pni dużych drzew 

tabela 2. . przeCiętne CałKoWite KorzyŚCi i KoSzty zWiązane z upraWą Stu CzterdzieStoletniCh drzeW przyuliCznyCh: 50 dużyCh,  
30 ŚredniCh i 20 drzeW małyCh.

KorzyŚCi/pożytKi 
 

- energia 
- jaKość PowietrZa 

- sPływ wóD oPaDowycH  
- wartość nierucHomości 

KoSzty/naKłady 
 

- saDZenie - cięcie 
- usunięcie/wywóZ (PoZBycie się) 

- nawaDnianie 
- naPrawy cHoDniKów  

- sPrZĄtanie śmieci 
- oDsZKoDowania - uBeZPiecZenie

zySK netto

225 000

140 000

$

$

82 000 $
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mają tendencję do tworzenia zagłębień na powierzchni gruntu, 
w których zatrzymuje się woda opadowa. Wpływ drzew na opady 
zależy przede wszystkim od wielkości i wieku drzew. Drzewa stare 
i  duże wytwarzają więcej substancji organicznej na powierzchni 
i w większym stopniu modyfikują rzeźbę terenu.

Poniżej gruntu drzewa oddziałują poprzez infiltrację, prze-
nikanie i  filtrację. Materia organiczna powstała z  liści i  innych 
odpadów zwiększa infiltrację wody do gruntu przez zwiększenie 
porów w  glebie. Materia organiczna zwiększa także pojemność 
wodną gleby, czyli jej zdolność do zatrzymywania wody. Głębo-
ko rozwijające się korzenie zwiększają zdolności penetracji wody 
z  górnych warstw gleby do głębiej położonych warstw. Drzewa 
oczyszczają wody gruntowe, ponieważ ich korzenie działają jak 
naturalne filtry (biofiltry) oczyszczające wodę z zanieczyszczeń. 
Zielone kurtyny drzew przeciwdziałają erozji. Pasy zieleni wo-
kół zlewni rzek zmniejszają erozję wodną i  zwiększają retencję 
chroniąc jakość zasobów wodnych. Drzewa w mieście stabilizują 
i chronią glebę przed erozją. Ograniczają straty wody opadowej. 
W jaki sposób drzewa przyczyniają się do tego? rośliny umożli-
wiają infiltrację wody. Korony drzew przechwytują i  ewaporują 
wodę nim ona spadnie na ziemię. W ten sposób drzewa chronią 
nas przed powodzią i wydłużają dostępność wody w okresie su-
chych miesięcy. 

Na zakończenie warto wspomnieć o  jeszcze jednym dobro-
czynnym oddziaływaniu drzew na naszą rzeczywistość. Drzewa 
przedłużają żywotność nawierzchni asfaltowych. W  jaki sposób? 
to proste, chodniki i  jezdnie asfaltowe zawierają kruszywa zle-
pione lepiszczem asfaltowym. Lepiszcza te rozgrzane do wysokim 
temperatur uwalniają związki roponośne, pozostawiając kruszy-
wo bez ochrony. Korony drzew cieniują nawierzchnię, chroniąc ją 
przed szybkim uwalnianiem związków asfaltowych i wydłużają ich 
trwałość z 7-10 lat do 20-25 lat.

DrZeWA się OPłAcAJą 
e. Gregory McPherson z Leśnej stacji badawczej (Pacific south-
west research station) w Davis w Kalifornii od lat zajmujący się 
korzyściami jakie odnoszą ludzie z  uprawy drzew w  miastach 
obliczył wraz ze swoim zespołem, że ze stu drzew czterdziestolet-
nich (50 dużych, 30 średnich i 20 małych) posadzonych przy ulicy 
mieszkańcy zyskują netto 140 tysięcy dolarów, czyli przeliczając 
na złotówki po obecnym kursie ponad 0,5 mln złotych (tabela 2). 
szczegółowe obliczenia autorzy zamieszczają w publikacji McPher-
son i inni (2002). badania te przeprowadzono w Longview w Wa-
szyngtonie (tabela 2 i 3) i jest oczywiste, że wyniki będą różniły się 
w zależności od miejsca badań. badania wykonane w UsA (Fort 
Worth) dowodzą, że każdy dolar wydany na utrzymanie drzew 
zwraca się po trzykroć (daje trzy dolary zysku). Warto uświado-
mić sobie, że najwięcej korzyści odnosi społeczeństwo z ochrony 
dużych, dojrzałych drzew i znaczących powierzchni lasów.

PODsUMOWANie i WNiOsKi
Jakość naszego życia zależy od korzyści, jakie odnosimy z roślin-
ności. Korzyści zależą od zdrowia roślin. Zdrowe rośliny wymagają 
dobrej opieki. Dobra pielęgnacja zależy od każdego z nas. Nieste-
ty nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. świadomość ogromnego 
znaczenia roślin w naszym życiu ciągle jest mało znana poza spe-
cjalistami, a nawet w środowisku specjalistów nie wszystkie warto-
ści są znane i doceniane.

Najważniejszymi roślinami w miastach są niewątpliwie drze-
wa i krzewy. sadzenie i pielęgnowanie drzew po prostu opłaca się. 
Drzewa podnoszą wartość nieruchomości (działki), obniżają zu-
życie energii (klimatyzacja i ogrzewanie) oraz poprawiają warunki 

handlowania. Drzewa mają pozytywny wpływ na robienie intere-
sów. W dzielnicach bogatych w drzewa jest więcej sklepów, które 
przynoszą więcej dochodów dla lokalnej społeczności.

Powinniśmy wzorem stanów Zjednoczonych uświadamiać 
lokalnych urzędników, że korzyści, które daje nam zieleń nie spad-
ną z nieba, tylko dlatego, że drzewa występują w naszym rejonie. 
Aby przyniosły wcześniej opisane wszechstronne korzyści nam 
i następnym pokoleniom muszą być zdrowe i posadzone w odpo-
wiednim miejscu. Zdrowe drzewa wymagają profesjonalnej opieki 
i pewnym wydatków na ich pielęgnację. A wtedy zwrócą nam pie-
niądze w trójnasób. 

Ludzi trzeba przekonać, że wydawanie pieniędzy na roślin-
ność nie jest kaprysem i  gestem pięknoducha, ale wysoko opła-
calną inwestycją, która przynosi konkretne korzyści ekonomicz-
ne (gospodarcze) i społeczne. Zieleń jest warta naszej zaradności 
i wysiłków. Jest ona żywotna dla zdrowia społeczeństwa. inwesto-
wanie w zieleń jest jednym z najmądrzejszych sposobów wydania 
naszych społecznych pieniędzy. 

Należy przekonywać władze samorządowe, że zieleń jest waż-
ną i  integralną częścią komunalnej infrastruktury z wielu powo-
dów, o  których szeroko traktuje ten artykuł. Drzewa są naszym 
dziedzictwem po poprzednich pokoleniach i wianem dla naszych 
dzieci. Nasze dzieci i wnuki będą odnosiły korzyści z drzew, które 
my posadzimy i  będziemy pielęgnować. roślinność w  miastach, 
a  zwłaszcza drzewa, powinny być traktowane jako istotny ele-
ment zielonej infrastruktury, na podobnej zasadzie jak pozostałe 
elementy infrastruktury miejskiej: ulice i place, sieć ciepłownicza 
i kanalizacyjna, wodociągi itd. W miastach zrównoważonych ar-
chitektura (substancja urbanistyczna) powinna ściśle splatać się 
z roślinnością. 

proF. dr hab. mareK KoSmala 
Katedra architektury Krajobrazu  
sggw w warszawie
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adam leWandoWSKi 
Burmistrz śremu

sPóJNOść sPOłecZNA i WZrOst 
GOsPODArcZy POtWierDZeNieM DObreGO 

KierUNKU rOZWOJU śreMU

ADAM LeWANDOWsKi
Burmistrz śremu

Gmina śrem stawia na zrównoważony rozwój. W ostatnich latach 
przyjęła szereg rozwiązań w  zakresie działań inwestycyjnych ma-
jących na celu transformację gminy w  kierunku gospodarki ni-
skoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
poprawę efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii 
ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości powietrza. Działania te 
zawarte zostały m.in. w  Planie gospodarki niskoemisyjnej gminy 
śrem i koncentrują się głównie na promowaniu nowych rozwiązań 
energetycznych (w  tym OZe), transporcie (rozwój sieci drogowej 
– upłynnienie ruchu, rozwój komunikacji publicznej), budownic-
twie (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) oraz 
wsparciu i edukacji mieszkańców w zakresie efektywnego wykorzy-
stania energii. Powyższe działania są zgodne ze strategią rozwoju 
Gminy śrem na lata 2013-2020, której główne cele to:
1.Mieszkać wygodnie i bezpiecznie...
2.Mieszkać w  uporządkowanym i  dobrze zarządzanym środowi-
sku...
3.Mieć atrakcyjną pracę na miejscu...
4.rozwijać się i przyjemnie spędzać wolny czas...

Podążając za rozwojem cywilizacyjnym i technologicznym, gmina 
wdrożyła różnorodne programy i nowoczesne rozwiązania:
 - ePUAP,
 - elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim,
 - e-dziennik,
 - elektroniczny nabór do szkół i przedszkoli,
 - cyfryzacja kina,
 - termomodernizacja budynków użytku publicznego celem ochro-

ny środowiska, 
 - nowoczesna, przyjazna środowisku oczyszczalnia ścieków.

Najważniejsze osiągnięcia Gminy w ostatnich latach dotyczyły ko-
niecznych procesów inwestycyjnych. W wyniku przyjętych priory-
tetów doprowadzono do  niemalże pełnej sanitacji obszarów wiej-
skich, przebudowano główne ciągi komunikacyjne przebiegające 
przez miasto, zrewitalizowano tereny nadwarciańskie, odnowiono 
infrastrukturę sportowo – rekreacyjną i  kulturalną w  ramach ist-
niejącego zasobu. Powstało szereg dróg na obszarach nowego 
intensywnego zasiedlenia oraz obiektów małej architektury po-
prawiających estetykę miasta. Zrealizowano wiele programów akty-
wizujących społecznie poszczególne grupy mieszkańców, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dzieci, środowisk wymagających wsparcia 
oraz osób starszych. 

budżet gminy nadal wykazuje tendencję wzrostową, a  w  latach 
2010-2014 zasilony został dodatkowo łącznie kwotą 20 mln zł pozy-
skaną z zewnętrznych źródeł krajowych i europejskich. W oparciu 
o wypracowane projekty i wizje rozwoju gminy wynikające z przy-
jętej strategii rozwoju Gminy śrem na lata 2013-2020 gotowi jeste-
śmy realizować kolejne programy i inwestycje w oparciu o wytyczne 
nowego unijnego rozdania środków w latach 2014-2020.
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OLsZtyN – ZróWNOWAżONy rOZWóJ 
WśróD JeZiOr

PiOtr GrZyMOWicZ
Prezydent olsztyna

DOrOtA D’AystetteN
asystent Prezydenta olsztyna

Leżący nad łyną Olsztyn jest największym miastem Warmii i Ma-
zur, stolicą regionu, siedzibą władz wojewódzkich, regionalnym 
ośrodkiem gospodarczym, naukowym,  kulturalnym, uniwersytec-
kim. Zamieszkany przez blisko 175 tysięcy osób należy do najważ-
niejszych miast północno-wschodniej Polski. 

W granicach Olsztyna znajduje się 15 jezior, dwie rzeki i jeden 
z największych w europie lasów miejskich. Unikatowe środowisko 
przyrodnicze nadaje miastu wyjątkowego w skali kraju charakteru 
i stanowi o wysokiej jakości życia jego mieszkańców. Podążanie dro-
gą zrównoważonego rozwoju oznacza w przypadku Olsztyna przede 
wszystkim pełne korzystanie z  bogactwa natury oraz szczególną 
dbałość o środowisko. 

W ostatnich latach Olsztyn znacznie powiększył bazę rekreacyj-
ną. W 2015 roku oddano do użytku najnowocześniejsze na Warmii 
i Mazurach całoroczne centrum rekreacyjno-sportowe „Ukiel” nad 
jeziorem o  tej samej nazwie. Powstałe dzięki wykorzystaniu m.in. 
funduszy europejskich, dysponuje kąpieliskami z  rozległą plażą, 
boiskami do gier zespołowych oraz całorocznymi wypożyczalniami 
sprzętu pływającego i sportowo-rekreacyjnego. Kompleks obejmuje 
wodny plac zabaw, skatepark, ścieżki piesze i rowerowe nad wodą, 
pomosty cumownicze, tarasy wypoczynkowe oraz siłownię z wido-
kiem na jezioro. W strukturze cr-s „Ukiel” funkcjonuje też cen-
trum żeglarstwa Wodnego i Lodowego oraz Olsztyńskie centrum 
Kajakarstwa. Głównym zamysłem tej inwestycji było zapewnienie 
mieszkańcom Olsztyna miejsca, które przez cały rok umożliwia naj-
różniejsze formy aktywności fizycznej i relaksu. 

Nabrzeżny kompleks charakteryzuje dbałość o  stronę estetycz-
ną i  wysoka jakość projektu architektonicznego. Drewniane pomo-
sty i platformy wypoczynkowe wkomponowano w nabrzeżne skarpy 

i zejścia do wody. budynki są przykładem lekkiej, nieinwazyjnej ar-
chitektury, która dodatkowo eksponuje walory akwenu. Wykorzysta-
no trwałe, dobrej jakości materiały, jak i najnowsze, energooszczędne 
i  przyjazne środowisku technologie, m.in. sterowane elektronicznie 
oświetlenie boisk oraz system inteligentnego oświetlenia ścieżek spa-
cerowych. również przy ogrzewaniu „słonecznej Polany” – jednego 
z obiektów crs „Ukiel”, zastosowano najnowocześniejsze rozwiąza-
nia. Głównym źródłem energii cieplnej są tu gruntowe wymienniki 
ciepła, które wraz z odwiertami o głębokości 150 metrów zapewniają 
niezależny i ekologiczny sposób ogrzewania budynków. 

 Olsztyńska inwestycja nad jeziorem Ukiel zyskała szerokie 
uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki zastosowaniu sys-
temu inteligentnego oświetlenia w  crs „Ukiel” oraz przy moder-
nizacji transportu zbiorowego Olsztyn został uznany za „Najlepiej 
oświetloną Gminę i Miasto 2015”. crs „Ukiel” zdobyło też Nagro-
dę Przyjaznego brzegu 2015, zakwalifikowano je do ścisłego finału 
konkursu World Architecture Festival 2015, który odbył się w sin-
gapurze oraz zdobyło nagrodę główną sArP za najlepszy obiekt ar-
chitektoniczny 2015 w kategorii „Przestrzeń publiczna”. 

– Wykazaliśmy się wizją, a także wielką determinacją i konse-
kwencją w  naszych działaniach – mówi prezydent Olsztyna Piotr 
Grzymowicz. – te nagrody to najlepszy dowód, że droga zrówno-
ważonego rozwoju, którą podąża Olsztyn, może być stawiana innym 
za przykład. 

również w roku 2015 zakończono projekt o bezprecedensowej 
dla miasta skali, tj. „Modernizację i rozwój zintegrowanego systemu 
transportu zbiorowego w Olsztynie”, obejmujący m.in. budowę linii 
tramwajowych, pasów ruchu dla autobusów, zakup nowych tram-
wajów i  autobusów oraz zmianę układu komunikacyjnego w  cen-
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trum, poprawiającą warunki przemieszczania się pieszo i na rowerze.  
Mieszkańcy Olsztyna dysponują obecnie nowoczesnym i ekologicz-
nym środkiem transportu zbiorowego, jakim jest tramwaj – przywró-
cony na ulice miasta po 50 latach nieobecności. Wdrożony został tak-
że nowoczesny system zarządzania ruchem its, co umożliwiło m.in. 
przyznanie komunikacji miejskiej priorytetu na skrzyżowaniach. 
Olsztyński its został nagrodzony umieszczeniem w międzynarodo-
wej Galerii sław its.

Zrównoważony rozwój wymaga kompleksowego i strategicz-
nego planowania, a zatem w Olsztynie powstały kluczowe doku-
menty, wytyczające jego kierunki.

W  2015 rada Miasta Olsztyna przyjęła „Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna”. Dokument ten zakłada re-
alizację wielu ważnych projektów, w  tym przebudowę systemu 
dystrybucji ciepła w Olsztynie z wykorzystaniem energooszczęd-
nych rozwiązań – oraz wspieranie efektywności energetycznej 
i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZe) w budyn-
kach użyteczności publicznej. Gruntowną modernizację (a  więc 
i termomodernizację) przejdzie wkrótce ważny olsztyński obiekt, 
jakim jest hala widowiskowo-sportowa „Urania”.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” zakłada też dalsze zakupy 
przez olsztyńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ni-
skoemisyjnego taboru autobusowego (już zakupiono 52 autobusy 
spełniające wysokie standardy ekologiczne) oraz dalszą rozbudo-
wę sieci tramwajowej i infrastruktury rowerowej. Przyjęcie Planu 
umożliwia mieszkańcom i instytucjom ubieganie się o  dofinanso-
wanie na realizację tychże inwestycji. 

Opracowano także „strategię rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego w  Olsztynie do 2027 roku”, „Program budowy dróg 
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rowerowych miasta Olsztyna” oraz „Zintegrowany Program roz-
woju Przestrzennego śródmieścia Olsztyna”.

„Zintegrowany Program rozwoju Przestrzennego śródmie-
ścia Olsztyna” został przyjęty przez radę Miasta Olsztyna jako 
strategiczny dokument. W  tym roku Program zdobył nagrodę 
główną europejskiej rady Planowania Urbanistycznego w katego-
rii „Planowanie strategiczne”. 

Dzięki Programowi będą koordynowane bieżące działania 
zmieniające śródmiejską przestrzeń oraz niezbędne przy prze-
kształceniach tak skomplikowanego obszaru konsultacje społecz-
ne. Określone są cele, kierunki i działania niezbędne dla ożywie-
nia śródmieścia oraz idee wypracowane w czasie konsultacji, np. 
wprowadzenie strefy tempo 30.

idee Programu sukcesywnie materializują się. Po wybudo-
waniu tras tramwajowych nastąpiło uspokojenie ruchu samo-
chodowego, powstają kolejne udogodnienia dla rowerzystów, 
prowadzone są działania poprawiające stan zieleni śródmieścia, 
np. uatrakcyjnianie śródmiejskich skwerów, przywracanie ulicom 
charakteru alejowego. Zrewitalizowany został położony nad rzeką 
łyną Park centralny.

Przy Prezydencie Olsztyna powstała także Platforma eko-
mobilności Miejskiej, skupiająca specjalistów, urzędników oraz 
mieszkańców, zajmujących się różnymi sposobami przemieszcza-
nia się po mieście i dbających o promowanie tych bardziej ekolo-
gicznych.

Wszystkie zrealizowane projekty, jak i  przyjęte strategiczne 
plany czynią Olsztyn doskonałym przykładem miasta wykorzystu-
jącego swoje piękne położenie wśród jezior, ale przede wszystkim 
– konsekwentnie dbającego o zrównoważony rozwój. 
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bUDyNeK W MieJsKiM  
eKOsysteMie

GHeLAMcO POLAND

Jakość miejskiego środowiska to jeden z  kluczowych czynników 
rozwoju polskich miast. Przyszłość rysuje się dobrze tylko dla tych 
metropolii, które potrafią w  odpowiedzialny sposób mierzyć się 
z problemami, gospodarować swoimi zasobami i tworzyć przyja-
zne środowisko dla ludzi. 

Zaniedbania i nieodpowiedzialne podejście do polityki środo-
wiskowej będzie też generować kolosalne koszty społeczne i eko-
nomiczne. Po prostu nie stać nas będzie na brak zrównoważonej 
polityki środowiskowej w miastach. 

Dbanie o  środowisko to kwestia, za którą jest odpowie-
dzialna nie tylko administracja, ale każdy użytkownik miejskiej 
przestrzeni. A tym bardziej podmioty, które są jej kreatorami – 
czyli deweloperzy, którzy mogą zrobić dużo dobrego, szczególnie 
w zakresie oszczędzania energii. i  jak pokazuje praktyka naszej 
firmy – da się wraz z  budynkami projektować lepsze, miejskie 
środowisko. 

HOListycZNe PODeJście DO bUDOWANiA
Ghelamco jest pierwszą firmą, która w 2010 roku otrzymała cer-
tyfikat breeAM dla zrealizowanej inwestycji biurowej (trinity 
Park iii) oraz pierwszą, której budynek biurowy (t-Mobile Office 
Park) został nagrodzony na wysokim poziomie excellent. Nasza 
ostatnia, flagowa inwestycja Warsaw spire to jeden z największych 
kompleksów biurowych z  tym prestiżowym certyfikatem. Dziś 
posiadamy w  swoim portfelu już 9 certyfikowanych biurowców 
o łącznej powierzchni 320 000 m2 – a każdy kolejny będziemy re-
alizować zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju i wysokimi 
wymogami budownictwa XXi wieku.

Niezwykle istotne jest to, że zrównoważone budownictwo 
rozpoczyna się już na etapie planowania. Kluczowym czynnikiem 
jest tu transport. sąsiedztwo ii linii metra, licznych linii miejskich 
autobusów i tramwajów, obecność stacji miejskich rowerów Vetu-
rilo oraz bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura dla rowerzystów 
sprawiają, że jest to jeden z najlepiej skomunikowanych budynków 
stolicy.

ZróWNOWAżONe rOZWiąZANiA
Warsaw spire to pierwszy w Polsce budynek wyposażony w inno-
wacyjne, energooszczędne windy double-deck, który pozwala na 
korzystanie z wind przez pasażerów znajdujących się na sąsiadują-
cych piętrach. Windy te odzyskują część energii podczas wykony-
wanej pracy i mają ekonomiczny tryb czuwania. 

W  budynku wieżowym zainstalowaliśmy również nowator-
ski system wymiany cieplnej samsung, który za pomocą odzysku 
ciepła czerpie energię, by potem, zgodnie z poleceniem użytkow-
nika, wykorzystać ją do ogrzewania bądź chłodzenia. Wentylacja 
w Warsaw spire odzyskuje zarówno ciepło jak i wilgoć – wszyst-
ko by zminimalizować zużycie energii. W  budynku występuje 
również cieplny recykling. sterowaniem wszystkimi instalacjami 
zarządza centralny system bMs, który optymalizuje ich efektyw-
ność. Dla budynku opracowany jest ponadto model energetyczny 
umożliwiający wprowadzanie zmian w  zakresie instalacji ogrze-
wania i  chłodzenia w  kolejnych latach funkcjonowania obiektu. 
strefowanie oświetlenia oraz użycie innowacyjnych źródeł światła 
umożliwia ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Oszczęd-
ności wspiera również specjalna elewacja budynku. Dzięki od-
powiedniemu projektowi i  materiałom, współczynnik całkowitej 
przepuszczalności energii słonecznej jest na bardzo niskim po-
ziomie i skutecznie chroni przed nagrzewaniem, gdy słońce pada 
bezpośrednio na elewację, a  także ogranicza utratę ciepła w  wa-
runkach zimowych. Ponadto duża powierzchnia przeszklenia (85-
90%) w części biurowej umożliwia najemcom ograniczenie korzy-
stania z oświetlenia sztucznego w ciągu dnia.

standardem Ghelamco jest tworzenie budynków, które zu-
żywają min. 25% energii mniej niż przewidują normy krajowe, co 
umożliwia ubieganie się o unijny certyfikat Greenbuilding.

również gospodarowanie wodą w  budynku odpowiada wy-
sokim standardom ekologicznym. baterie łazienkowe i  pisuaro-
we oparto na systemie czujników zbliżeniowych w  celu redukcji 
zużycia wody w budynku. Zawory regulacyjne wody przewidzia-
no osobno dla każdej toalety. będą one połączone z  czujnikami 
obecności, dzięki czemu woda i  światło zostaną wyłączone, gdy 
w toalecie nikogo nie będzie. Natomiast w niższej sekcji budynku 
A w sanitariatach będzie wykorzystywana woda deszczowa. Zrów-
noważona eksploatacja, która wynika z zastosowanych rozwiązań, 
to zalety zarówno dla najemców, jak i  dla inwestorów. Oznacza 
niższe opłaty za użytkowanie, ale też wpisuje się w wizerunek fir-
my odpowiedzialnej społecznie i dbającej o środowisko naturalne. 

PrZestrZeń MieJsKA PONAD stANDArDAMi
Dzisiaj certyfikaty dla biurowców i  zielone budownictwo to już 
standard. rynek jest coraz bardziej wymagający, najemcy – coraz 
bardziej świadomi. Oczekują od deweloperów holistycznego spoj-
rzenia i innowacyjnego podejścia do każdej inwestycji. 
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Dla Ghelamco zrównoważone budownictwo to postrzeganie 
budynku w szerszej perspektywie. Postawiliśmy sobie za cel zmie-
nić tradycyjne podejście do kształtowania miejskiej przestrzeni. 
Nasze zobowiązanie od razu przekuliśmy w konkretne działania 
i  stworzyliśmy unikalną przestrzeń miejską w centrum miasta – 
plac europejski, przy którym wznosi się Warsaw spire. rozległy 
teren obsadziliśmy zielenią: wysokimi drzewami i krzewami oraz 

stworzyliśmy instalacje wodne, które pozytywnie wpływają na mi-
kroklimat miejsca. Powstały tu restauracje, kawiarnie oraz jedyny 
tego typu w Warszawie pasaż sztuki Art Walk. Plac to również ele-
ment miejskiego środowiska – zielona i przyjazna przestrzeń, któ-
ra zaprasza do tego, by spędzać tutaj czas. W  lepszym, miejskim 
klimacie.
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Nasze współczesne otoczenie to przede wszystkim efekty postę-
pu cywilizacyjnego wywodzącego się z  rewolucji przemysłowej, 
tym samym przez wiele lat tworzonego i udoskonalanego na ba-
zie fałszywego założenia, iż zasoby naturalne są nieograniczone, 
a  umiejętności technologiczne będą rozwijały się w  wystarczają-
co szybkim tempie, aby kontrolować i  zapobiegać potencjalnym 
negatywnym konsekwencjom przemian. Dopiero lepsze poznanie 
naszej planety pozwoliło na ustalenie ograniczoności zasobów, 
a rzeczywistość wykazała, iż doraźne techniczne rozwiązania czę-
sto wywołują znacznie poważniejsze problemy od tych, które mają 
rozwiązać. 

termin miasto zrównoważone dotyczy przede wszystkim 
zależności pomiędzy terenami na których miasto się znajduje, 
a obszarami dzięki którym funkcjonuje. Powyższa zależność jest 
określona parametrem śladu ekologicznego – liczby hektarów 
powierzchni lądu i  wód potrzebnych do rekompensaty zasobów 
zużytych na konsumpcję i  absorpcję odpadów. Ogromny wpływ 
na całokształt funkcjonowania złożonego mechanizmu miejskiego 
ma przede wszystkim prawidłowe długofalowe zarządzanie, w tym 
tworzenie zintegrowanych holistycznych planów miejscowych 
uwzględniających w swoich zapisach także przepisy dotyczące lo-
kalizacji w których będzie można pozyskiwać alternatywne źródła 
energetyczne, wprowadzania na miejski teren nowych systemów 
transportowych wraz z  niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, 
czy zapewnienia odpowiedniej równowagi pomiędzy powierzch-
niami zabudowanymi i biologicznie aktywnymi. Nadmienić nale-
ży, że władze wielu miast dopiero dążą do tego, aby zurbanizowane 
przestrzenie osiągnęły status zrównoważenia. 

Można więc uznać że zagadnienia dotyczące nurtu w którym 
stosowana jest strategia zgodna z rozwojem zrównoważonym kon-
centruje się współcześnie na efektywności stosowanych narzędzi 
i  rozwiązań, ekosferze – jako miejscu dla ludzi i  szeroko pojętej 
florze i  faunie, a  wszystko spięte w  jedną całość możliwościami 
ekonomicznymi, niekoniecznie artykułowanymi jako zysk finan-
sowy, ale także postrzeganego jako złożone zjawisko odzwiercie-
dlające potrzeby ludzkie.

Aby zrozumieć jaki sposób powstał termin rozwój zrówno-
ważony, należy przede wszystkim wspomnieć o głośnej publikacji 
„The silent spring” (1962) autorstwa racheli carson, zawierającej 
przesłanie o silnym, często negatywnym wpływie działań cywiliza-
cyjnych na otaczający nas świat. Mające miejsce mniej więcej w tym 
samym czasie (1973 oraz lata 1979-82) kryzysy energetyczne jedno-

znacznie wykazały niedoskonałość ówcześnie wdrażanych mecha-
nizmów rozwoju. Powyższe wydarzenia zainicjowały poszukiwania 
rodzimych źródeł energii, również niekonwencjonalnych.

i  tak lata osiemdziesiąte zapoczątkowały nowe kierunki roz-
woju mające swoje odzwierciedlenie właściwie we wszystkich 
sferach naszego życia. Kierunki te znane są pod ogólną nazwą 
rozwoju zrównoważonego. Zgodnie z  założeniami sprzed prawie 
trzydziestu lat, znalazł on swoje miejsce jako podstawa dalszego 
logicznego rozwoju, pod warunkiem oczywiście, że nadal chcemy 
zachować standard naszego życia chociażby dla przynajmniej na-
stępnego pokolenia. Jak każda rozwijająca się dziedzina, ma rów-
nież i negatywne aspekty wywołane chęcią zysku, brakiem zrozu-
mienia celów czy też negacją związków jakie wyraźnie rysują się 
pomiędzy czasem pozornie odrębnymi zagadnieniami.

Przestrzeń urbanistyczna jest efektem, skomplikowanych 
współzależności, jakie mają miejsce pomiędzy parametrami kli-
matycznymi, ekonomicznymi, społecznymi, strategicznymi, este-
tycznymi, technicznymi oraz prawnymi. Wiele decyzji planistycz-
nych ma ogromny i  długofalowy wpływ na stosunki społeczne 
oraz jakość życia poszczególnych osób jak i całych społeczeństw. 
W skali urbanistycznej problematyka zachowania surowców nie-
odnawialnych nie jest celem samym w sobie, ale zaledwie częścią 
poszukiwań uwzględniających wdrożenie zasad zagospodarowy-
wania przestrzeni na podstawie analiz lokalnego, regionalnego 
i globalnego wpływu miast na stan gleby, powietrza, roślinności, 
fauny oraz parametrów jakości ludzkiego życia.

Pomiary prowadzone w  różnych lokalizacjach wskazują, że 
dla współczesnych obszarów zurbanizowanych jednym z charak-
terystycznych parametrów jest temperatura wyższa niż na terenach 
otaczających. Jest to związane z jednoczesnym wpływem uwarun-
kowań bioklimatycznych, przestrzennych układów obiektów ku-
baturowych i powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, 
które wspólnie stanowią o powstaniu negatywnego zjawiska zwa-
nego „wyspą ciepła”. charakterystyczną cechą jest także wiatr, któ-
rego kierunki oraz szybkość mogą być kształtowane przez układ 
i  intensywność tkanki miejskiej. i  tak, szybkość ruchu powietrza 
na terenach zabudowanych jest ogólnie niższa i  charakteryzuje 
się większą liczbą turbulencji niż poza terenami zabudowanymi. 
Powyższe zjawiska można wykorzystać w  kształtowaniu nowych 
obszarów miejskich.

W  procesie projektowania uwzględniającym wykorzysta-
nie lokalnych bioklimatycznych cech przestrzeni, rozwiązania 
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techniczne budynków oraz wpływy otaczającego środowiska po-
winny współpracować jako systemy kompensacyjne, polepszając 
standard użytkowania oraz chroniąc naturalne walory otoczenia, 
ekosystemy i utrzymując poziom biodywersyfikacji. i chociaż po-
wierzchnia zabudowy jest w  znacznym stopniu uzależniona od 
relacji zachodzących pomiędzy założonym zyskiem finansowym, 
a lokalnymi przepisami - należy zachowywać i chronić najbardziej 
cenne obszary naturalnego krajobrazu, a  przynajmniej projekto-
wać budynki, które nie będą pogarszały standardów użytkowania 
obiektów istniejących.

efektywność energetyczna w skali urbanistycznej może być 
promowana poprzez kształtowanie układu urbanistycznego, 
intensywność zabudowy, zastosowane rozwiązania budowlano-
-konstrukcyjne, preferowany sposób transportu, wykorzystanie 
zasobów wodnych czy przetwarzanie odpadów. Ponadto należy 
dążyć do tego aby każdy nowy oraz modernizowany budynek był 
wyposażany w osprzęt pozwalający na jak najbardziej efektyw-
ne użytkowanie. Jednocześnie, celu uniknięcia marnotrawienia 
surowców nieodnawialnych, niezbędne jest zastosowanie ekono-
micznie uzasadnionych i  środowiskowo przyjaznych źródeł po-
zyskiwania energii. Powyższa propozycja jest oczywiście uzależ-
niona od lokalnych warunków klimatycznych. energia powstała 
w  elektrowniach wiatrowych lub wodnych, wykorzystanie wód 
gruntowych lub biomasy, aktywne bądź pasywne rozwiązania 
pozwalające na czerpanie z zasobów energii słonecznej – może, 
ale nie musi stanowić praktycznego rozwiązania w  konkretnej 
lokalizacji. 

Podsumowując, zarówno rzut jak i kształt bryły budynku po-
jawiają się w efekcie skomplikowanego procesu, na który znaczny 
wpływ mają techniczne, funkcjonalne oraz estetyczne parametry. 
energetyczne standardy nie mogą ostatecznie stanowić o  prze-
strzennej formie budynku. Wiatr, poziom nasłonecznienia, prze-
słanianie i ekspozycja, jakość powietrza oraz uwarunkowania aku-
styczne będą stanowiły wytyczne dla ostatecznego uformowania 
związków pomiędzy układem wnętrza i otoczeniem obiektu, a tak-
że sposobem kształtowania fasady. strategie związane z ogrzewa-
niem, chłodzeniem, przewietrzaniem, naturalnym oświetleniem 
oraz przyjętymi potencjalnymi źródłami energii powinny być ana-
lizowane już na bardzo wczesnym etapie projektowym. Właściwe 
ukształtowanie bryły, a także ulokowanie budynku w optymalnym 
miejscu może ograniczyć zapotrzebowanie na poziom energii 
użytkowej nawet o 30-40%. 

„termin miasto zrównoważone dotyczy 
przede wszystkim zależności pomiędzy 

terenami na których miasto się znajduje, 
a obszarami dzięki którym funkcjonuje.”

W obszarach gdzie podstawowym parametrem jest zapewnie-
nie ogrzewania, można zastosować następujące rozwiązania:
 - uzyskanie niskiego współczynnika zależności pomiędzy po-

wierzchnią a kubaturą;
 - maksymalizację zysków słonecznych oraz efektywne wykorzysta-

nie światła dziennego;
 - ograniczenie powierzchni fasad o ekspozycji północnej, lub od-

słoniętych na przeważające kierunki zimnych podmuchów wiatru;
 - kontrolowaną wentylację i  infiltrację powietrza przez przegrody 

zewnętrzne;
 - zastosowanie przestrzeni buforowych oddzielających pomieszcze-

nia ogrzewane od strefy zewnętrznej, a także ogrodów zimowych od 
strony południowej, atriów oraz dziedzińców;
 - wykorzystanie pojemności termicznej elementów budowlanych 

jako zasobników przechowujących zyski cieplne pozyskiwane 
z energii słonecznej.

Największym wpływem budynków na otoczenie podczas ca-
łego okresu jego funkcjonowania jest emisja dwutlenku węgla. tak 
więc pierwszym działaniem powinno być ograniczenie zapotrze-
bowania na energię użytkową, a dopiero następnie zastosowanie 
przyjaznych środowiskowo materiałów budowlanych.

strategie jakie można stosować przy rozwiązywaniu zewnętrz-
nych przegród budynków:
 - wybór rozwiązania powinien być poprzedzony analizą uwarun-

kowań związanych z orientacją budynku – otoczenie wokół obiektu 
nigdy nie jest symetryczne; należy w taki sposób zmodyfikować pa-
rametry zewnętrznych przegród, aby jak najlepiej wykorzystać in-
dywidualne cechy lokalizacji, systemy instalacyjne powinny pełnić 
funkcję drugorzędną;
 - należy stosować materiały budowlane o dobrym standardzie, dłu-

gim cyklu życia i  niskim zapotrzebowaniu na konserwację, także 
i takie pochodzące z odzysku lub mogące być poddane wtórnemu 
zastosowaniu.

Należy uwzględnić znalezienie równowagi pomiędzy zapew-
nieniem dostępu światła dziennego i  jednoczesnym utrzymaniu 
odpowiednich parametrów izolacyjności pomieszczeń. bez-
pośrednie kumulowanie zysków cieplnych z  energii słonecznej 
poprzez przeszklone elementy fasady, jest często najprostszym 
i najbardziej efektywnym rozwiązaniem stosowanym w bioklima-
tycznej architekturze. Zarówno wybrane parametry przeszkleń, 
jak i optymalne wykorzystanie zysków cieplnych powinny pozwo-
lić na zminimalizowanie strat ciepła podczas sezonu grzewczego. 
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Przeszacowanie udziału powierzchni przeszklonych względem 
nieprzeziernych w efekcie powoduje przegrzewanie się pomiesz-
czeń w okresie letnim i nadmierne wychładzanie w okresie zimo-
wym. Podstawową zasadą pasywnych technik chłodzeniowych jest 
zastosowanie ruchomych lub stałych przesłon chroniących przed 
nadmiernym nasłonecznieniem.

Współcześnie istnieje kilka systemów wentylacji – grawita-
cyjna, mechaniczna oraz hybrydowa. Jednak w  wielu nowocze-
snych budynkach wentylacja grawitacyjna jest uwzględniania jako 
rozwiązanie wiodące, bądź przynajmniej wspomagające – umoż-
liwiające podtrzymanie prawidłowych parametrów użytkowych 
pomieszczeń. Na obszarach klimatycznych gdzie letnia amplituda 
dobowych temperatur jest wysoka, system wentylacji naturalnej 
powinien współpracować ze zjawiskiem pojemności termicznej 
konstrukcyjno-budowlanych elementów budynku działających 
jako wewnętrzne modyfikatory temperatur. Obecnie większość 
czasu życia spędzajmy w budynkach, zatem bardzo istotne jest za-
gwarantowanie zdrowych parametrów użytkowych. Jednym z naj-
istotniejszych jest jakość powietrza odpowiadająca nie tylko za 
zapewnienie możliwości oddychania, ale komfort termiczny i za-
pachowy. światowa Organizacja Zdrowia wyróżnia syndrom cho-
rego budynku (sick building syndrome) oraz zespół chorób zwią-
zanych z  budynkiem (building related illnessess – bri). Wiele 
z nich dotyczy chorób układu oddechowego i dolegliwości związa-
nych z intoksykacją droga wziewną. co oznacza termin dobra ja-
kość powietrza? to mieszanina związków chemicznych neutralna 
pod względem zapachu i o właściwym składzie gazowym, wolna 
od zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych (LZO, formalde-
hydy, kurz), o właściwej wilgotności i temperaturze oraz prędkości 
przepływu (brak przeciągów). Pomijając rozwiązania techniczne, 
na uzyskanie wysokiej jakości powietrza we wnętrzach obiektów 
ma wpływ zastosowanie przyjaznych dla użytkowników materia-
łów wykończenia wnętrz - o przebadanej niskiej zawartości szko-
dliwych substancji, nie wymagających zastosowania agresywnych 
środków czyszczących i  łatwych w utrzymaniu oraz zapewnienie 
podwyższonej wentylacji pomieszczeń po zakończeniu prac wy-
kończeniowych.

Wybór materiałów budowlanych ma znaczny wpływ na cha-
rakterystyczne parametry energetyczne budynków, jak również 
parametry użytkowe uzyskiwane w ich wnętrzach. Ważny jest już 
sam etap produkcji, przetwarzania, transportu, wbudowywania, 
utrzymywania i  konserwacji, jak i  fazy rozbiórkowej, recyklingu 
oraz usuwania materiałów. równie wysoką rangę wpływu na śro-
dowisko naturalne oraz na standardy użytkowania należy przy-
pisać będącym w  interakcji materiałom wybranym dla budynku. 
Jednym z podstawowych problemów jaki powinien być rozpatry-
wany podczas procesu realizacji obiektu jest intensywny i eksten-
sywny transport – spowodowany znaczną ilością zastosowanych 
materiałów sprowadzanych od różnych producentów, często pro-

dukowanych lub składowanych w znacznej odległości od realizo-
wanej inwestycji. innym problemem jaki powinien być rozwiąza-
ny w  przemyśle budowlanym jest marnotrawstwo. Ostatecznie, 
wszystkie materiały budowlane stają się odpadami – po wyburze-
niu budynku lub podczas rozpakowywania gdy materiały niepeł-
nowartościowe są zazwyczaj wyrzucane. Odpady powstałe w wy-
niku rozbiórki budynku można ponownie wykorzystać na terenie 
budowy. Jednak w  przypadku współczesnych materiałów takich 
jak żelbet, materiały klejące czy inne różnorodne materiały, bez-
pośrednie wykorzystanie jest o  wiele trudniejsze. Zatem, współ-
czesne budynki charakteryzujące się niskim wpływem na środo-
wisko powinny być zaprojektowane i zrealizowane w taki sposób, 
aby można było potem wykorzystać ich poszczególne składowe. 
Ważny jest stosunkowo wczesny rozdział i segregacja materiałów 
odpadowych pozwalający na bardziej efektywne odzyskanie wtór-
nych materiałów budowlanych.

Miasto to forma wielowymiarowej mozaiki, a każdy element 
powinien być dokładnie wpasowany tworząc synergiczną całość. 
Nie ma zatem możliwości, aby proces projektowania i  realizacji 
pojedynczych budynków pozwolił w efekcie na stworzenie zrów-
noważonego miasta – do tego niezbędne jest współdziałanie osób 
zarządzających miastem, zaistnienie odpowiednich rozwiązań in-
frastruktury technicznej i  biologicznie czynnej. Projektanci, wy-
konawcy budowlani i sami użytkownicy powinni być czynnie za-
angażowani w tworzenie wysokostandardowego miejsca do życia.

proF. dr hab. arCh. 
elżbieta d. ryńSKa, 
wydział architektury Politechniki  
warszawskiej, Katedra urbanistyki  
i gospodarki Przestrzennej,  
Pracownia Planowania i Projektowania  
wielokryterialnego
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ZieLeń W PArZe Z NOWOcZesNyM 
trANsPOrteM. LUbLiN bUDUJe 

ZróWNOWAżONe MiAstO

dr KrZysZtOF żUK
Prezydent miasta lublin

życie w  czystym, zielonym i  pozbawionym hałasu otoczeniu, a  do 
tego możliwość szybkiego, wygodnego i bezpiecznego podróżowania 
w różne miejsca - to jedne z kluczowych potrzeb mieszkańców współ-
czesnych miast. coraz częściej szukamy alternatywy dla samochodów 
– symbolu luksusu ostatnich kilku dekad – a ich miejsce z sukcesem 
zajmuje rower, autobus, a nawet komunikacja piesza. Odpowiadając 
na te trendy Lublin postawił na rozwój transportu publicznego i ko-
munikacji rowerowej, promowanie pieszych podróży i  grupowych 
dojazdów oraz budowę systemów Park&ride. to możliwe dzięki 
podnoszeniu standardów jakości świadczenia usług komunikacji 
miejskiej oraz inwestycjom w nowoczesny, ekologiczny tabor trolej-
busowy i  autobusowy. Jako jedno z  niewielu polskich miast Lublin 
wdrożył standardy rowerowe i system roweru miejskiego, a obecnie 
jest na etapie tworzenia wspólnie z  mieszkańcami standardów pie-
szych. Miasto konsekwentnie inwestuje w już istniejące i nowe tereny 
zielone, budując oazy zieleni w centrum Lublina i w dzielnicach.

W  latach 2010-2014 Lublin przeznaczył na inwestycje, przede 
wszystkim w  infrastrukturę komunikacyjną, ponad 2,2 mld zł, po-
zyskując jednocześnie ponad 1,5 mld zł środków europejskich. Naj-
większym w historii miasta projektem realizowanym za europejskie 
pieniądze był wart 0,5 mld zł projekt rozwoju systemu transportu pu-
blicznego. Miasto zakupiło 100 nowoczesnych, niskoemisyjnych au-
tobusów i 70 trolejbusów, rozszerzyło siatkę połączeń, wprowadziło 
system informacji pasażerskiej i zmodernizowało przystanki. Działa-
nie to pozwoli na doprowadzenie przyjaznych środowisku trolejbu-
sów do odległych rejonów miasta, przez co zmniejszy się wielkość 
emisji hałasu i substancji szkodliwych do powietrza. Największą za-
letą trolejbusów jest ich cicha praca oraz przyjazność dla środowiska 
naturalnego. W  porównaniu z  tradycyjnym silnikiem spalinowym, 
napęd elektryczny emituje od 10 do 15 db mniej hałasu i jest całko-
wicie ekologiczny. Ponadto, do zalet tego środka transportu należy 
zaliczyć lepszą dynamikę i płynność ruchu, a z uwagi na zastosowa-
nie napędu elektrycznego, większą zdolność pokonywania wzniesień 
oraz możliwość odzyskiwania energii przy hamowaniu silnikiem.

Działania w obszarze transportu zbiorowego to również wpro-
wadzenie priorytetów dla komunikacji zbiorowej, którymi steruje 
system Zarządzania ruchem. Autobusy miejskie zostały wyposażo-
ne w specjalne urządzenia, które przekazują do systemu informacje 
o tym, że pojazd zbliża się do sygnalizacji świetlnej i jeśli ma opóź-
nienie - dostanie sygnał zielony na najbliższych skrzyżowaniach. Lu-
blin rozbudowuje także siatkę połączeń z gminami ościennymi tak, 
by zachęcać ich mieszkańców do korzystania z nowoczesnego i pro-

ekologicznego transportu zbiorowego, tworząc realną alternatywę dla 
podróży samochodem osobowym.

Nacisk kładziony na „zieloną komunikację” w perspektywie unij-
nej na lata 2014-2020 umożliwia Lublinowi utrzymanie finansowania 
dla transportu niskoemisyjnego. Zarząd transportu Miejskiego już 
planuje dalszą odnowę taboru poprzez inwestycje w ekologiczną ko-
munikację opartą właśnie o trolejbusy oraz autobusy elektryczne. Pla-
nowany jest zakup łącznie 132 pojazdów niskoemisyjnych dalsza roz-
budowa trakcji trolejbusowej oraz tworzenie sieci buspasów na 16 km 
głównych ciągów komunikacyjnych prowadzących do centrum mia-
sta. Ponadto, w  ramach Zintegrowanych inwestycji terytorialnych, 
miasto chce pozyskać środki na tworzenie nowych pętli komunikacji 
miejskiej wraz z parkingami typu Park&ride. Dodatkowo, zakładana 
jest budowa węzłów przesiadkowych z  komunikacji zamiejskiej na 
miejską, punktów przesiadkowych pomiędzy liniami komunikacji 
miejskiej oraz systemu karty metropolitalnej integrującego komuni-
kację miejską i zamiejską.

Nowoczesny transport zachęca mieszkańców do korzystania 
z komunikacji publicznej. W ostatnich latach Lublin zanotował zna-
czący wzrost liczby osób korzystających z  transportu zbiorowego. 
W  2010 roku łączna liczba przewiezionych pasażerów w  lubelskiej 
komunikacji miejskiej wynosiła 83 mln, a już pięć lat później – 125,5 
mln. Dziennie z miejskiej komunikacji korzysta 350 tys. pasażerów – 
niemal tyle samo ile wynosi łączna liczba mieszkańców Lublina.

stawiając na zieloną komunikację Lublin rozbudowuje tak-
że system roweru Miejskiego. Po frekwencyjnym sukcesie w  2014 
roku został on podwojony. Aktualnie w mieście liczącym ok. 350 tys. 
mieszkańców w ramach systemu Lubelskiego roweru Miejskiego do-
stępnych jest niemal 900 rowerów miejskich (w tym 20 dla dzieci). 
W zestawieniu transportu Publicznego dla Lublina daje to wskaźnik 
2,62 rowerów na 1000 mieszkańców. Dostęp do stacji rowerowej ma 
każda lubelska dzielnica. Miasto stale rozbudowuje sieć ścieżek rowe-
rowych, których dziś jest już ponad 130 km.

Lublin we współpracy z  partnerami z  organizacji pozarządo-
wych, rozpoczął także aktywne działania na rzecz budowy miasta 
przyjaznego dla pieszych. Projekt „Miasto dla Ludzi. Lubelskie stan-
dardy infrastruktury pieszej” ma za zadanie zebrać najlepsze zasady 
i wzorce, które pomogą w projektowaniu przyjaznej dla mieszkańców 
infrastruktury pieszej. standardy infrastruktury pieszej mają obejmo-
wać cztery główne zagadnienia, tj. płynność ruchu, specjalne potrze-
by, spędzanie czasu oraz atrakcyjna i gościnna przestrzeń. Pierwszy 
skupia się na skróceniu czasów podróży pieszych i  projektowaniu 
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infrastruktury tam gdzie jest ona faktycznie potrzebna. Drugi doty-
czy szerokiej grupy osób tj. niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi, 
podróżnych z  walizkami, kobiet w  szpilkach, właścicieli psów czy 
rolkarzy. Zadaniem trzeciego będzie stworzenie przestrzeni, która za-
chęca do przebywania w niej oraz tworzenia miejsc do aktywności, 
nauki, pracy lub odpoczynku. Ostatni będzie stanowić podsumowa-
nie trzech pierwszych z rozszerzeniem o takie elementy jak estetyka, 
reklamy czy system informacji wizualnej, które również wpływają na 
sposób odbierania przestrzeni publicznej.

innym z  działań na rzecz ruchu pieszego było powołanie 
w strukturze Urzędu Miasta Zespołu Mobilności Aktywnej, którego 
zadaniem jest m.in. koordynacja spraw związanych z projektowaniem 
przyjaznej dla pieszych i rowerzystów infrastruktury drogowej, w tym 
analiza i likwidacja barier architektonicznych.

Po wprowadzeniu budżetu Obywatelskiego i  inicjatywy lokal-
nej, na które rocznie z budżetu trafia 20 mln zł, Lublin, jako pierwsze 
miasto w Polsce, wprowadza Zielony budżet Obywatelski. W przy-
szłym roku na projekty związane z zielenią miasto odda do dyspozycji 
mieszkańców dodatkowe 2 mln zł. Nabór wniosków ruszy jesienią, 
a ich realizacja od wiosny 2017 roku. Projekt będzie nadzorował Miej-
ski Architekt Zieleni wspierany przez inne wydziały Urzędu Miasta 
Lublin, które zweryfikują wnioski pod kątem formalnym. Ocena me-
rytoryczna projektów zostanie dokonana przez powołany w tym celu 
zespół złożony z ekspertów z zakresu zieleni, gospodarki przestrzen-
nej i krajobrazu, po spotkaniach publicznych z projektodawcami oraz 
wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami.

Lublin od lat należał do grupy miast ocenianych jako bardzo zie-
lone, o wysokim procencie zieleni przypadającej na jednego miesz-
kańca. Według danych Urzędu statystycznego za 2014 rok zajmuje 
pod tym względem czwartą pozycję w kraju, a jedna trzecia obszaru 
Lublina to tereny z przewagą zieleni. Miasto corocznie realizuje także 
szereg projektów związanych z rozbudową zieleni miejskiej. W 2015 
roku na zlecenie Urzędu Miasta posadzono 1061 drzew, 12 439 krze-
wów, ustawiono 46 konstrukcji kwiatowych i 27 donic z drzewami, 
a  ulice w  centrum miasta udekorowano kwiatami. Plan na 2016 r. 
zakłada 11 projektów nasadzeń w pasach drogowych, zagospodaro-
wanie zielenią 5 rond, powstanie 7 nowych skwerów oraz nasadzenia 
ponad 8,5 tys. krzewów. Miasto odnawia także niewielkie przestrzenie 
zielone istotne dla estetyki śródmieścia, które są zagospodarowywane 
na skwery z elementami małej architektury.

Lublin jest liderem w  zakresie partycypacji społecznej, co po-
twierdza przyznany mu jako jedynemu miastu w Polsce przez tÜV 

rheinland Polska - lidera na rynku usług certyfikacyjnych i badaw-
czych w Polsce certyfikat w zakresie partycypacji społecznej za wdro-
żenie standardów i procedur umożliwiających włączenie się miesz-
kańców w  zarządzanie miastem. to wynik Programu Aktywności 
samorządowej realizowanego z  Funduszem szwajcarskim. Władze 
miasta przez dwa lata spotykały się w dzielnicach z  liderami lokal-
nymi budując płaszczyzny do współpracy. W efekcie powstało ponad 
20 różnego rodzaju społecznych ciał doradczych przy Prezydencie 
mających realny wpływ na zarządzanie miastem, np. rada Pożytku 
Publicznego, rada Kultury, rada Przedsiębiorczości i  inne, które 
opiniują działania w poszczególnych obszarach. Kolejnym, natural-
nym krokiem było wprowadzenie budżetu Obywatelskiego, który 
okazał się ogromnym frekwencyjnym sukcesem. Zainteresowanie 
było tak duże, że w drugiej edycji środki zostały podwojone. Dzięki 
temu wspólnie z mieszkańcami miasto zrealizowało już kilkadziesiąt 
projektów. co więcej, tematyka wniosków zgłaszanych do budżetu 
Obywatelskiego pozwala identyfikować obszary, na których miesz-
kańcom szczególnie zależy. ten system uzupełnia program inicja-
tywy lokalnej w którym miasto realizuje działania w bezpośredniej 
współpracy z wnioskodawcami. tu wymagany jest tzw. wkład własny 
wnioskodawców, ale nie muszą to być pieniądze, wystarczy np. pra-
ca lub wkład rzeczowy. te wszystkie mechanizmy wspierane są na-
rzędziami do szybkiej komunikacji na linii mieszkańcy – urząd, np. 
„skrzynką dialogu” i serwisem „Naprawmy to”, dzięki którym urząd 
i jego jednostki sprawnie reagują na zgłaszane im problemy.

KrzySztoF żuK 
Prezydent miasta lublin
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LesZeK KUreK
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MAriA NieZbOrAłA
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„trzymaj ciepło” to sztandarowy projekt edukacyjno-informacyjnej 
na rzecz działań energooszczędnych i  zachowań proekologicznych 
Miasta Poznania. Polega on na wykonywaniu bezpłatnych dla miesz-
kańców badań termowizyjnych budynków mieszkalnych. Akcja za-
inicjowana została i  jest realizowany przez Miasto Poznań poprzez 
Wydział Ochrony środowiska, wspólnie z Partnerami (firmy z grupy 
Veolia Poznań oraz Lisner). 

celem projektu jest zwrócenie uwagi na fakt, że straty ciepła 
w budynkach powodując niepotrzebną emisję zanieczyszczeń do śro-
dowiska, dodatkowo obciążają budżety mieszkańców. 

Od 2009 roku, w ciągu siedmiu edycji przebadano 3228 budyn-
ków jednorodzinnych i  110 kamienic. Zainteresowanie projektem 
niezmiennie jest ogromne, a  rejestracja chętnych na kolejny sezon 
badań dzięki wsparciu mediów publicznych, trwa tylko kilkanaście 
godzin.

W wyniku badań właściciele nieruchomości otrzymują obszer-
ny raport, który zawiera termogram wraz z opisem nieprawidłowości 
w  warstwie cieplnej budynku, co umożliwia zaplanowanie działań 
zmniejszających zużycie energii. W konsekwencji mieszkańcy widząc 
man-kamenty termiczne swoich budynków podej-mują adekwatne 
do skali problemu działania do-raźne lub kompleksowe inwestycje 
naprawcze.

ecodriving bezpiecznego Poznania, to cykl bezpłatnych dla 
mieszkańców szkoleń z zakresu ecodrivingu - stylu jazdy pozwala-
jącego na ekologiczną, ekonomiczną i bezpieczniejszą jazdę. Dzięki 
ecodrivingowi kierowcy mogą wykształcić w sobie nawyki inteligent-
nego prowadzenia pojazdów dla zmniejszenia zużycia paliwa, za-
nieczyszczenia powietrza, kosztów oraz zwiększenia bezpieczeństwa 

w ruchu. szkolenia prowadzone są w ruchu miejskim przez instruk-
torów doskonalenia techniki jazdy. Dotychczas przeszkolono ponad 
1600 kierowców, a statystyczny uczestnik generuje oszczędność pali-
wa ok. 200 l/rok. 

 Miasto Poznań konsekwentnie, od początku lat 90 XX w, realizu-
je działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego. Prioryte-
tem jest likwidacja źródeł niskiej emisji opalanych paliwami stałymi. 
Mieszkańcy mają szansę skorzystania z dopłat na trwałą likwidację 
pieców i kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie ich bardziej 
ekologicznymi sposobami ogrzewania. W Poznaniu poziom zaopa-
trzenia w ciepło uzyskiwany na bazie spalania węgla spadł na prze-
strzeni 20 lat z 54% do poziomu 14%. W 2016 roku planowana jest 
likwidacja kolejnych 460 palenisk węglowych, w  ponad 300 miesz-
kaniach.

Od kilku lat dla zwiększenia świadomości i odpowiedzialności 
mieszkańców przygotowywane i  publikowane są 3-dniowe ekopro-
gnozy, które we współpracy z  lokalnymi mediami przedstawiane są 
w  blokach prognozy pogody oraz w  internecie. Zachęcają miesz-
kańców, którzy posiadają ogrzewanie dwusystemowe (kominek/piec 
i jednocześnie podłączenie do cieplika lub gazu) do powstrzymania 
się przed spalaniem paliwa stałego w  dniach, kiedy prognozowany 
jest niekorzystny układ pogodowy sprzyjający kumulowaniu się za-
nieczyszczeń i wysokim ich stężeniom. Ponadto pod koniec 2016 r. 
planowane jest uruchomienie nowej aplikacji adresowanej do miesz-
kańców przedstawiającej w przystępny sposób ekoprognozy, wyniki 
monitoringu powietrza i dynamiczne zmiany na kontynencie.

Poznań - pierwsze i jak dotąd jedyne w miasto Polsce - w 2012 r. 
przystąpiło do ruchu i otrzymało tytuł Miasta Przyjaznego dla spra-

„Celem projektu jest zwrócenie uwagi na fakt, że straty 
ciepła w budynkach powodując niepotrzebną emisję 
zanieczyszczeń do środowiska, dodatkowo obciążają 

budżety mieszkańców.” 
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wiedliwego Handlu. tytuł przyznawany jest miastom za promocję 
wśród mieszkańców produktów i idei sprawiedliwego Handlu, która 
polega na tworzeniu w krajach Ubogiego Południa miejsc pracy po-
zwalających na godne życie mieszkańców, w oparciu o lokalnie wy-
twarzane produkty i ich dystrybucję w miastach wysokorozwiniętych. 

Miasto rozwija i promuje wśród mieszkańców transport publicz-
ny, rowerowy i podróże piesze. Polityka transportowa zakłada dalszą 
rozbudowę i  modernizację sieci tramwajowej oraz wymianę taboru 
tramwajowego i  autobusowego na niskoemisyjne i  niskopodłogowe. 
Wprowadzono Poznańską elektroniczną Kartę Aglomeracyjną upo-
ważniającą między innymi do opłaty za przejazdy komunikacją na te-
renie całej Aglomeracji. rozwój sieci wypożyczalni rowerów - obecnie 
działa 61 stacji z 680 rowerami. W celu uspokojenia ruchu stale roz-
szerzana jest strefa tempo30 i system zarządzania its, który obejmuje 
304 sygnalizacje świetlne i 7 obszarów sterowania ruchem drogowym. 
Uruchomiono aplikację na smartfony ostrzegającą o korkach.

Od 2002 roku Miasto bada wskaźniki jakości życia mieszkań-
ców. Opinie poznaniaków zebrano dzięki wywiadom bezpośrednim, 
przeprowadzonym na  reprezentatywnej próbie mieszkańców, którzy 
wyrazili swoją opinię i  stopień zadowolenia z poszczególnych aspek-
tów funkcjonowania Miasta i warunków stanowiących o poziomie ich 
życia.

życie w czystym środowisku ocenione zostało przez mieszkańców 
na średnim poziomie wśród wszystkich wskaźników wpływających na 
jakość życia, co wskazuje na brak istotnych problemów środowisko-
wych w mieście. 

Poznań należy do miast o dużym udziale terenów zieleni. Zajmują 
one 27% powierzchni miasta (7074 ha). Największy udział w strukturze 

terenów zieleni mają lasy 60% (2543 ha) oraz zieleń miejska 16% (1132 
ha). Na terenach zieleni znajdują się liczne pomniki przyrody, 3 obszary 
Natura 2000, kilkanaście zespołów zieleni zabytkowej objętych opie-
ką konserwatorską oraz ponad 20 obszarów przyrodniczo-cennych: 2 
rezerwaty przyrody, 8 użytków ekologicznych oraz zespoły przyrodni-
czo-krajobrazowe. Poznań posiada blisko 260 wydzielonych obiektów 
zieleni, w tym: 43 parki, 110 zieleńców, 94 ogrody działkowe, 3 parki na-
ukowo-badawcze, 2 ogrody zoologiczne, Palmiarnię oraz 24 cmentarze. 

tereny zieleni w Poznaniu są efektem uwarunkowań historycz-
nych, szczególnie w centrum miasta  oraz  naturalnych  cech  kra-
jobrazu. Dzięki temu miasto posiada nowoczesne założenia urba-
nistyczne z  klinowo - pierścieniowym układem zieleni skupionej 
głównie w  dolinach rzek, który pozwala na przewietrzanie miasta 
i łatwy dostęp dla mieszkańców.

Począwszy od 2003 roku ZDM jako pierwszy w kraju zarządca 
dróg, zadbał o zieleń przyuliczną w szczególny sposób, traktując ją na 
równi z innymi branżami zabiegając o jej prawidłowe profesjonalne 
projektowanie, następnie staranne rzetelne urządzanie i  intensywne 
pielęgnowanie. 

 

 „Miasto Poznań konsekwentnie, od początku lat 90 
XX w, realizuje działania związane z ochroną powietrza 

atmosferycznego. Priorytetem jest likwidacja źródeł 
niskiej emisji opalanych paliwami stałymi.”

leSzeK KureK 
Dyrektor wydziału ochrony 
środowiska 
urzędu miasta Poznania

maria niezborała 
Kierownik oddziału 
informacyjno – Programowego 
wydziału ochrony środowiska 
urzędu miasta Poznania
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ZMiANy W sFerZe UbóstWA  
W POLsKicH MiAstAcH

tOMAsZ PANeK
szkoła główna Handlowa

Walka z  ubóstwem i  wykluczeniem społecznym stanowi aktualnie 
podstawowy cel polityki społecznej Unii europejskiej. W 2010 r. rada 
europy ustaliła 5 głównych celów strategii europa 2020. Jeden z nich 
dotyczył promocji integracji społecznej, w szczególności poprzez re-
dukcję ubóstwa. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym sta-
nowi także jeden z głównych kierunków działań polityki społecznej 
w ramach polskiej strategii rozwoju Kraju do 2020 r.

W  opracowaniu koncentrujemy się na ocenie zmian w  sferze 
ubóstwa w Polsce w ostatnich 5 latach, ze szczególnym uwzględnie-
niem tych zmian w  polskich miastach. W  analizie została przyjęta, 
najczęściej stosowana w  praktyce, definicja ubóstwa jako sytuacja, 
w której gospodarstwo domowe nie dysponuje wystarczającymi do-
chodami pozwalającymi na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb 
na akceptowalnym poziomie.1 W  konsekwencji do wyodrębnienia 
podpopulacji ubogich gospodarstw domowych wyznaczany jest pe-
wien krytyczny poziom dochodów (lub wydatków) zwany granicą 
ubóstwa, poniżej którego zaspokojenie tych potrzeb nie jest możli-
we. Jako granicę ubóstwa dla 2015 r. przyjęto, odpowiednio dla maja 
2015 r., minimum egzystencji obliczone przez instytut Pracy i spraw 
socjalnych dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego. Gra-
nicę ubóstwa dla marca 2013 r. i marca 2011 r. stanowiła jego wartość 
z maja 2015 r. urealniona odpowiednimi wskaźnikami cen towarów 
i  usług konsumpcyjnych. Dochody wszystkich pozostałych typów 
gospodarstw domowych doprowadzono do porównywalności z do-
chodami gospodarstwa domowego, ze względu na możliwości zaspo-
kojenia tych samych podstawowych potrzeb na tym samym pozio-
mie, dzieląc je przez tzw. skale ekwiwalentności, otrzymując dochody 
ekwiwalentne.2 Wartość minimum egzystencji jest tożsama z warto-
ścią koszyka dóbr konsumpcyjnych, który powinien zapewnić takie 
warunki bytowe gospodarstwa domowego, które umożliwiają mu 
wyłącznie „przetrwanie” w zdrowiu i zdolności do pracy. Oznacza to, 
że wartość minimum egzystencji stanowi granicę skrajnego ubóstwa. 

Podstawą przeprowadzonych analiz są dane z badania Diagno-
za społeczna realizowanego przez radę Monitoringu społecznego 
od 1999 r.3 Dane te mają charakter panelowy, tj. w każdym z anali-
zowanych lat były badane te same gospodarstwa domowe, co umoż-
liwia oceniać w sposób poprawny zmiany w sferze ubóstwa w cza-
sie. Odpowiedni dobór próby losowej oraz system wag umożliwił 
uogólnienie wyników badania w przekrojach terytorialnych według 
miejsca zamieszkania gospodarstw domowych. badaniu podlegało 
w latach 2011-2015 ponad 6 tys. tych samych gospodarstw domo-
wych.

W analizie zmian w sferze ubóstwa koncentrujemy się na dwóch 
jego podstawowych aspektach, a  mianowicie zasięgu i  głębokości. 
O  zasięgu ubóstwa mówi nam odsetek gospodarstw domowych 
ubogich. Natomiast głębokość ubóstwa jest mierzona przeciętnym 
dystansem (wyrażanym w  stosunku do granicy ubóstwa) między 
przeciętnymi dochodami ekwiwalentnymi gospodarstw domowych 
ubogich oraz granicą ubóstwa. tym samym wskaźnik głębokości 
ubóstwa mówi nam jak bardzo ubogie są gospodarstwa domowe ubo-
gie. Oba wskaźniki ubóstwa przyjmują wartości od 0 do 1. im więk-
szy zasięg/głębokość ubóstwa tym wyższa wartość odpowiadającego 
wskaźnika ubóstwa.4

Poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyło w Polsce w maju 2015 r. 
3 proc. gospodarstw domowych (rys. 1). Jednakże zasięg skrajnego 
ubóstwa był znacząco zróżnicowany pomiędzy klasami miejscowości 
zamieszkania. Procent gospodarstw domowych żyjących w skrajnym 
ubóstwie w maju 2015 r. rośnie generalnie wraz ze spadkiem wiel-
kości miejscowości zamieszkania. spośród gospodarstw domowych 
zamieszkujących największe miasta (powyżej 200 tys. mieszkańców) 
tylko 1,7 proc. dysponowało dochodami poniżej granicy skrajnego 
ubóstwa. W  małych miastach, o  liczbie mieszkańców 20-100 tys., 
gospodarstwa te stanowiły już 2,6 proc., w najmniejszych miastach 
o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. 2,9 proc., a na wsi aż 4,5 proc. 
Najmniejszy zasięg w 2015 r. miało skrajne ubóstwo w średniej wiel-
kości miastach, o liczbie mieszkańców 100-200 tys. – tylko 1,6 proc. 
gospodarstw domowych z tych miast było skrajnie ubogich.

W  latach 2011-2015 nastąpił znaczący spadek zasięgu skrajne-
go ubóstwa we wszystkich klasach miejscowości zamieszkania, który 
wyniósł w skali ogólnopolskiej ponad 4 punkty procentowe. W 2013 
r. obserwujemy jednakże wzrost zasięgu ubóstwa w stosunku do 2011 
r., spowodowany znaczącym spowolnieniem wzrostu gospodarczego 
w  Polsce. Jest to jednocześnie jedyny rok wzrostu odsetka gospo-
darstw domowych ubogich zaobserwowany we wszystkich etapach 
badań w ramach Diagnozy społecznej (badania te były prowadzone 
co dwa lata).

także głębokość skrajnego ubóstwa w 2015 r. w zasadzie rosła 
wraz ze spadkiem wielkości miejscowości zamieszkania (rys. 2). Zde-
cydowanie największą głębokością skrajnego ubóstwa charakteryzo-
wały się gospodarstwa domowe skrajnie ubogie zamieszkujące wieś 
i najmniejsze miasta (wskaźnik głębokości ubóstwa osiągnął dla tych 
klas miejscowości zamieszkania wielkość powyżej 25 proc.). W śred-
niej wielkości miastach wskaźnik głębokości ubóstwa przyjął nato-
miast wielkość 12,9 proc., a w największych miastach niecałe 16 proc. 
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Oznacza to, że nie tylko zasięg ubóstwa na wsi i w najmniejszych mia-
stach był największy ale również gospodarstwa domowe skrajnie ubo-
gie zamieszkujące te miejscowości były przeciętnie znacznie uboższe 
(dysponowały niższymi dochodami ekwiwalentnymi) niż gospodar-
stwa domowe skrajnie ubogie zamieszkujące średniej wielkości mia-
sta i największe miasta.

Głębokość skrajnego ubóstwa w 2015 r. w stosunku do 2011 r. 
nieznacznie spadła. spadek ten obserwujemy także we wszystkich 
klasach miast, przy nieznacznym jego wzroście na wsi.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że w ramach programów wal-
ki z ubóstwem należy przede wszystkim koncentrować się na dzia-
łaniach w tym zakresie na wsi oraz w małych ośrodkach miejskich. 

tabela 1 zmiany zaSięGu SKraJneGo ubóStWa WedłuG KlaSy mieJSCoWoŚCi zamieSzKania W lataCh 2011-2015

tabela 2 zmiany GłęboKoŚCi SKraJneGo ubóStWa WedłuG KlaSy mieJSCoWoŚCi zamieSzKania W lataCh 2011-2015

miasta o liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej

miasta o liczbie mieszkańców 100-200 tys

miasta o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys.

ogółem

miasta o liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej

miasta o liczbie mieszkańców 100-200 tys

miasta o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys.

ogółem

miasta o liczbie mieszkańców 200-500 tys.

miasta o liczbie mieszkańców 20-100 tys.

wieś

miasta o liczbie mieszkańców 200-500 tys.

miasta o liczbie mieszkańców 20-100 tys.

wieś

tomaSz paneK 
szkoła główna Handlowa
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WOJciecH LUbAWsKi
Prezydent miasta Kielce

Kielce, niemal 200-tysięczne miasto środkowo-wschodniej części 
Polski, to stolica Województwa świętokrzyskiego, brama najstar-
szych w  europie Gór świętokrzyskich. Leży w  dolinie pośród 7 
pasm wzgórz. teren miasta o powierzchni 109 km2 miasta to w bli-
sko 65 % obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 stanowiące 
blisko 10 % powierzchni całkowitej. W granicach miasta znajduje 
się 5 rezerwatów przyrody.

 Walory przyrody żywej i nieożywionej, stanowią dużą atrakcję 
turystczną. budowa geologiczna i położenie w dolinie wśród wzgórz 
powoduje dużą wrażliwość środowiska na czynniki antropopresji. 
Dla jakości życia mieszkańców szczególnie niepokojący jest stan za-
nieczyszczenia powietrza atmosferycznego spowodowany głównie 
używaniem węgla jako źródła ciepła oraz dużym natężeniem ruchu 
samochodowaego w centrum. stwierdzono przekroczenie średniego 
rocznego poziomu docelowego benzo(α)pirenu, a także przekrocze-
nia poziomu dopuszczalnego dla stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 
i poziomu dopuszczalnego PM2.5. 

Od 2009 r. podjęto w Kielcach budowanie systemu zarządza-
nia zrównoważonym rozwojem i  środowiskiem miasta przy po-
mocy narzędzi systemu informacji przestrzennej (Gis).system 
pozwala na integrację polityk i  strategii miejskich z  procesami 
wydawania decyzji indywidualnych, poprzez miejski Geoportal 
www.gis.kielce.eu udostępnia mieszkańcom ważne informacje 
m.in. dotyczące planowania rozwoju miasta, programów i planów 
ochrony środowiska, a także obrazujące stan gospodarki, uwarun-
kowań społecznych i  środowiskowych w zrozumiałej dla wszyst-
kich formie mapowej.

W 2012 r. projekt „Gis based city Management” został wyróżniony 
przez jury konkursu smart cities Awards i znalazł się w gronie finalistów 
kategorii Project Award podczas wiodącej imprezy dla inteligentnych 
miast smart city eXPO World congress w barcelonie. W 2014 r. roku 
miasto otrzymało Wyróżnienie specjalne na Kongresie regionów „Mia-
sto szans - Miasto Zrównoważonego rozwoju” - za holistyczne podejście 
do zarządzania zrównoważonym rozwojem miasta, natomiast w  2015 
r. jury Konkursu Lider Miejskich innowacji zdecydowało o przyznaniu 
wyróżnienia dla projektu Miejskiego systemu informacji Przestrzennej - 
narzędzia zintegrowanego zarządzania zadaniami miasta.

Miejski system informacji Przestrzennej wspiera narzędziami in-
formatycznymi realizowany od 2014 r. Program Ograniczenia Niskiej 
emisji (PONe), który jest jednym z priorytetów władz miasta Kielce.

Podejmowane działania wspiera aplikacja MsiP powiązana 
z mapą miasta. 

W walce z problemem niskiej emisji powierzchniowej spowodo-
wanej spalaniem złej jakości opału w przydomowych piecach i lokal-
nych kotłowniach Miasto dotuje wymianę ogrzewania opartego na 
paliwie stałym (węgiel, drewno) na inne, bardziej ekologiczne źródło 
ciepła (ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie ole-
jowe, zastosowanie pompy ciepła, ograniczenie zużycia paliwa stałego 
poprzez zastosowanie pomy ciepła albo kolektorów słonecznych ) lub 
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

MsiP pozwala na zarządzanie PONe i monitorowanie efektów. 
Dzięki dotacjom, na przestrzeni dwóch lat wymieniono 276 instalacji 
grzewczych, co pozwoliło na redukcję emisji pyłów PM10 oraz PM2,5 
a także sO2, NOx, cO2 i benzo(a)pirenu. 

Podobnie jak wsparcie dla PONe opracowano aplikację wspie-
rającą od 2015 r. zarządzanie zużyciem energii elektrycznej, wody 
i  gazu w  budynkach użyteczności publicznej należących do Miasta 
Kielce w celu zwiększania oszczędności i  analizy efektywności pro-
wadzonych działań.

W procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na rzecz pod-
noszenia jakości życia w mieście kluczowa jest współpraca władz mia-
sta z mieszkańcami w procesach podejmowania decyzji.

W 2015 r. uruchomiono Platformę Aktywnej Współpracy www.
idea.Kielce.eu umożliwiającą dwustronną komunikację z mieszkań-
cami w ważnych dla nich sprawach, wykorzystywaną m.in. do kon-
sultacji planów i projektów związanych ze środowiskiem, gospodarką 
przestrzenną, komunikacją miejską itd., wspierającą proces budżetu 
partycypacyjnego.

 Ma ona prezentować wskaźniki zrównoważonego rozwoju mia-
sta i miejskie dane przestrzenne, przedstawiać plany i  realizacje inwe-
stycji, umożliwiać zgłaszanie projektów mieszkańców, wspierać edu-
kację ekologiczną i komunikację społeczną, promując także działania 
na rzecz ochrony klimatu i atmosfery. 

 

 

Kielce są miastem, w którym bardzo dobrze się żyje. Nie są ani za duże, ani za małe. 

Pięknie położone wśród wzgórz i lasów, z niezwykłymi rezerwatami geologicznymi i bogatą 
przyrodą mają dużo do zaoferowania nie tylko swoim mieszkańcom. Odnowione dzięki wielu 
inwestycjom zrealizowanym w ostatnich latach przestrzenie publiczne, zmodernizowany transport 
zbiorowy, ciekawa oferta w zakresie kultury, edukacji i rekreacji oraz ogólnie korzystne warunki do 
zdrowego życia to atuty Kielc.  

Są jednak także wyzwania, a wśród nich problem zanieczyszczenia powietrza emisją pyłów  
i gazów głównie w wyniku spalania węgla oraz emisji transportowej.  

Podjęliśmy to wyzwanie w ostatnim czasie dofinansowując wymianę starych pieców  
w indywidualnych gospodarstwach domowych, jednak konieczne są dalsze i szersze działania oraz 
niezbędne środki finansowe do ich realizacji. 

Zagadnienia te są ujęte w najbliższych planach: w obszarze równoważenia mobilności miejskiej, 
uwalniania centrum od nadmiernego ruchu kołowego i unowocześniania systemów inżynieryjnych 
miasta. Niebagatelne znaczenie będzie miała dalsza termomodernizacja budynków i bardziej 
efektywne gospodarowanie energią elektryczną.  

Będą to zadania trudne i kosztowne, jednak w ramach wdrażania idei inteligentnego miasta - 
obok rozwijania metod zarządzania nim przy pomocy nowoczesnych technologii, należą do 
najważniejszych dla poprawy jakości życia w mieście. 

 

 

 

Prezydent Kielc 

WoJCieCh lubaWSKi 
Prezydent miasta Kielce

 „Dla jakości życia mieszkańców szczególnie 
niepokojący jest stan zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego spowodowany głównie używaniem 
węgla jako źródła ciepła oraz dużym natężeniem 

ruchu samochodowaego w centrum.”
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dr JAN GOLbA
Burmistrz miasta 
muszyna

Miasto i  Gmina Uzdrowiskowa Muszyna posiada w  swoich gra-
nicach dwa uzdrowiska tj. Muszynę-Złockie i  żegiestów które 
poddane są daleko idącym rygorom ochrony środowiska natural-
nego, a szczególnie ochrony powietrza atmosferycznego. Zgodnie 
z  przepisami prawa uzdrowiskowego miejscowości takie muszą 
posiadać specjalny certyfikat potwierdzający właściwości leczni-
cze naturalnych surowców leczniczych i klimatu. takie certyfikaty 
gmina uzyskała osiem lat temu. Poza żegiestowem, Milikiem, An-
drzejówką oraz Leluchowem i Dubnem cała gmina jest zgazyfiko-
wana, a 62 % mieszkańców gminy ogrzewa budynki gazem. rów-
nież wszystkie sanatoria, hotele i pensjonaty posiadają ogrzewanie 
gazowe, a tam gdzie nie ma gazu ogrzewają budynki olejem opało-
wym lub eko-groszkiem. Od wielu lat Muszyna prowadzi działania 
nastawione na ochronę środowiska naturalnego w tym powietrza 
nie tylko poprzez realizację programów inwestycyjnych, ale też po-
przez edukację społeczeństwa. Prawie wszystkie budynki użytecz-
ności publicznej przeszły proces termomodernizacji i praktycznie 
wszędzie zamontowano baterie słoneczne. Dla ogrzewania wody 
np. w centrum rekreacji Wodnej, wykorzystuje się również pom-
py cieplne. W kilku miejscach zamontowano oświetlenie uliczne 
hybrydowe (żegiestów wieś, szczawnik, Złockie) oraz energoosz-
czędne oświetlenie uliczne. W ostatnim okresie czasu po przyjęciu 
programu gospodarki niskoemisyjnej i  zinwentaryzowaniu źró-

deł niskiej emisji gmina podjęła uchwałę o wprowadzeniu dopłat 
(4  tys. zł) do wymiany starych kotłów i  montażu nowoczesnych 
eliminujących źródła zanieczyszczeń. Gmina prowadzi także akcję 
uświadamiającą poprzez internet, broszury informacyjne, biule-
tyny, ulotki rozdawane w szkołach na temat ograniczania niskiej 
emisji. Prowadzi także wraz z policją doraźne i systemowe kontrole 
gospodarstw domowych gdzie występuje podejrzenie stosowania 
niewłaściwego opału. Gmina na bieżąco monitoruje stan zanie-
czyszczenia powietrza w oparciu o stację monitorującą WiOś za-
montowaną w uzdrowisku. 

W  październiku br. Muszyna  podpisała z  Nowym sączem 
i  innymi małopolskimi gminami porozumienie w  sprawie pilo-
tażowego programu wprowadzenia ogrzewania tzw. „błękitnym 
węglem”.  sygnatariusze porozumienia chcą wprowadzić dla go-
spodarstw domowych system dopłat do różnicy ceny „węgla błę-
kitnego”, a węgla klasycznego. chcą także w ramach realizowanego 
programu pilotażowego szczegółowo monitorować stan powietrza 
w gminach objętych eksperymentem. będzie to pierwszy w Polsce 
system aktywnego wsparcia ekonomicznego gospodarstw domo-
wych w procesie ograniczania niskiej emisji, który wraz z wymianą 
kotłów, edukacją, i innymi działaniami proekologicznymi (solary,
baterie fotowoltaiczne, termomodernizacja, pompy cieplne) będzie 
stanowił system walki z niską emisją.

dr Jan Golba 
Burmistrz miasta 
muszyna
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KOLbUsZOWA – eKOLOGicZNA 
i ZróWNOWAżONA GMiNA

JAN ZUbA
Burmistrz Kolbuszowej

Gmina Kolbuszowa to gmina miejsko–wiejska o  powierzchni 171 
km2 i  liczbie ludności równej 25  144, położona w  województwie 
podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim w centralnej części Pła-
skowyżu kolbuszowskiego. Miasto Kolbuszowa usytuowane jest nad 
rzeką Nil.

Na terenie gminy znajdują się cenne gatunki flory, fauny i awifau-
ny, co tworzy cenny, unikalny krajobraz naturalny.

Dla zachowania w  stanie naturalnym lub mało zmienionym 
ekosystemów, ostoi i siedlisk przyrodniczych, a także siedlisk roślin 
i  zwierząt wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodni-
czymi, naukowymi, kulturowymi oraz walorami krajobrazowymi 
utworzono wiele form ich ochrony.

Działania Władz Miasta i Gminy Kolbuszowa skierowane są na 
rozwój, który zapewnia zaspokojenie wszelkich potrzeb obecnych po-
koleń, nie przekreślając przy tym możliwości zaspokojenia potrzeb 
przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój Gminy, który jest sukce-
sywnie przez tutejsze władze wdrażany prowadzi do poprawy jakości 
życia mieszkańców przy zachowaniu równości społecznej oraz bio-
różnorodności i bogactwa zasobów naturalnych.

Przykładem takich działań jest:
 - rozwijanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 - promowanie proekologicznej gospodarki leśnej i  walorów przy-

rodniczych
 - promowanie obcowania mieszkańców Gminy z naturą – połącze-

nie nauki z  aktywnym wypoczynkiem (budowa ścieżek edukacyj-
no-przyrodniczych: „białkówka” w miejscowości Nowa Wieś oraz 
„świerczówka” w miejscowości świerczów, budowa ścieżek rowero-
wych),

 - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę dobrej jakości poprzez 
wybudowanie ujęć i sieci wodociągowych,
 -  budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielenie kanali-

zacji sanitarnej i deszczowej,
 - przyjęcie „Gminnego programu budowy przydomowych oczysz-

czalni ścieków” – Gmina udzieliła dotąd dotacji na budowę 26 przy-
domowych oczyszczalni ścieków, 
 - rekultywacja terenów (składowiska odpadów komunalnych),
 - wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami,
 - przyjęcie „Programu usuwania azbestu i  wyrobów zawierających 

azbest” oraz jego realizacja – bezpłatny odbiór, transport i utylizacja 
wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Kolbuszowa,
 - działania na rzecz ograniczenia emisji hałasu na terenie miasta po-

przez wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych
 - wyprowadzanie ruchu ciężarowego poza obszary zabudowy miesz-

kaniowej:
 - budowa w 2010 roku obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi 

Wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk, 
 - planowana w latach 2017–2019 budowa obwodnicy m. Kol-

buszowej i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec 
– Leżajsk, 
 - planowana budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej 

relacji Kolbuszowa – sędziszów Młp. do drogi krajowej nr 9, 
 - przebudowa i  remont nawierzchni drogowych na terenie 

Gminy Kolbuszowa;
 - zapewnienie społeczeństwu powszechnego dostępu do informacji 

o środowisku i sposobach jego ochrony – strona internetowa (www.
srodowisko.kolbuszowa.pl).
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Przystąpienie burmistrza Kolbuszowej do największej na świecie 
inicjatywy władz miejskich dotyczącej energii i klimatu, czyli Poro-
zumienia burmistrzów, łączącego tysiące przedstawicieli władz lokal-
nych i regionalnych, którzy dobrowolnie realizują na swoim terenie 
europejskie cele klimatyczne i  energetyczne, zobowiązało Gminę 
Kolbuszowa do pogodzenia jej rozwoju z  interesami mieszkańców 
i środowiska.

realizując postanowienia Porozumienia burmistrzów, Gmina 
Kolbuszowa zobowiązała się, że zredukuje emisję cO2 do 2020 roku 
co najmniej o 20% w stosunku do 2006 roku.

Dla osiągnięcia założonego celu podjęto działania związane 
z opracowaniem i wdrożeniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Kolbuszowa”, w którym określono długoterminową strategię 
oraz zaplanowano działania, zmierzające do ograniczenia wielkości 
emisji, a także do wskazania możliwych źródeł finansowania zadań, 
m. in. takich, jak:
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
 - budowa instalacji OZe (np. pompy ciepła, kolektory słoneczne, 

ogniwa fotowoltaiczne):
 - instalacja fotowoltaiczna o  mocy 80 kW na Krytej Pływalni 

w Kolbuszowej oraz planowana dalsza jej rozbudowa o moc 40 
kW,
 - planowana budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW 

na terenie oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej,
 - elektrownia wiatrowa w miejscowości Werynia,

 - przebudowa systemów grzewczych w sektorze prywatnym (wraz 
z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła),
 - budowa ścieżek rowerowych,

 - modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego,
 - wymiana źródeł światła w budynkach użyteczności publicznej,
 - wspieranie modernizacji przedsiębiorstw i  placówek usługowych 

w kierunku energooszczędnym.
Wprowadzanie działań na rzecz ochrony środowiska wpływa na 

atrakcyjność gminy na tle innych gmin Podkarpacia. Gmina Kolbu-
szowa to gmina ekologiczna – jej nieskażone środowisko powoduje:
 - wzrost dochodów gminy,
 - rozwój turystyki i rekreacji regionu,
 - poprawa życia mieszkańców,
 - bogactwo flory i fauny (lasów, wód),
 - bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców,
 - walory estetyczne regionu.

Jan zuba 
Burmistrz Kolbuszowej
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KOścierZyNA – MiAstO Z KLiMAteM

MicHAł MAJeWsKi
Burmistrz miasta Kościerzyna 

Poprawa jakości stanu powietrza to jeden z głównych celów strategii 
rozwoju Miasta Kościerzyna, wobec czego gospodarka niskoemisyj-
na i działania na rzecz poprawy jakości stanu powietrza stanowią dla 
naszego miasta priorytet. 

intensyfikacja działań proekologicznych jest niezbędna, gdyż 
od 2006 roku rejon Kościerzyny zmaga się z problemem dużej emi-
sji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza. Oceny rocz-
ne jakości powietrza w województwie pomorskim wykonane przez 
WiOś, potwierdzają długotrwałe (od 2006 roku) alarmowe prze-
kroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz 
poziomu benzo(a)piorenu w pyle zawieszonym PM10, co skutkuje 
najniższą oceną kwalifikacji jakości powietrza – c. Dlatego też strefa 
kościerska od 2009r. objęta jest programem naprawczym ochrony 
powietrza. W związku z tym, w 2011 roku Miasto Kościerzyna przy-
stąpiło do Porozumienia burmistrzów - oddolnego ruchu miast na 
rzecz ochrony klimatu, i jednocześnie zostało aktywnym członkiem 
stowarzyszenia Gmin Polska sieć „energie cités”. W  2012r. rada 
Miasta Kościerzyna przyjęła „Plan działań na rzecz zrównoważo-
nej energii dla miasta Kościerzyna” określający długoterminową 
misję i cele miasta oraz konkretne działania z zakresu efektywności 
energetycznej i ochrony powietrza do 2020r., a od lipca br. Miasto 
posiada również „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ko-
ścierzyna”.

Naszym celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego 
i ograniczenie zagrożeń ekologicznych. cel ten z powodzeniem uzy-
skujemy poprzez realizację następujących projektów:
 - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w  Koście-

rzynie – Przedmiotem projektu była kompleksowa termomoderni-

zacja sześciu budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta 
m.in. budynki Przedszkoli i szkół.
 - KAWKA w  Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez 

termomodernizację budynków Projekt polega na głębokiej termo-
modernizacji sześciu budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz 
dziesięciu budynków wielorodzinnych należących do Miasta Koście-
rzyna. Jednym 
 - z elementów trwającego Projektu jest baza danych pozwalająca na 

inwentaryzację źródeł emisji.
 - Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicz-

nej i  mieszkalnictwa zbiorowego Kościerskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego – W  pierwszej kolejności w  ramach perspektywy Unijnej 
2007-2013 pozyskano dofinansowanie na sporządzenie pełnej doku-
mentacji projektowej warunkującej przeprowadzenie kompleksowej 
modernizacji energetycznej osiemnastu obiektów użyteczności pu-
blicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzy-
ny (Miasto Kościerzyna oraz Gmina Kościerzyna). Obecnie Miasto 
w partnerstwie z Gminą Kościerzyna pozyskało ponad 7 mln dofi-
nansowania na realizację etapu inwestycyjnego Projektu z regional-
nego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.
 - eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrów-

noważenia energii Przedmiotem projektu było opracowanie doku-
mentacji niezbędnej do budowy farmy fotowoltaicznej oraz uzy-
skania decyzji i opinii pozwalających w dalszym etapie na realizacje 
przedmiotowej inwestycji w latach 2014-2020.
 - słoneczna Kościerzyna – budowa instalacji solarnej szansą wyko-

rzystania odnawialnych źródeł energii - Projekt zrealizowany przez 
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stowarzyszenie słoneczna Kościerzyna, które w partnerstwie z Gmi-
ną Miejską Kościerzyna, pozyskało ponad 1 mln zł dofinansowania 
na zakup i montaż 187 instalacji solarnych w mieście. W   wyniku 
jego realizacji udało się ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmos-
fery z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. 
 - Od kilkunastu lat Miasto realizuje również działania i  kampanie 

edukacyjno-informacyjne obejmujące promocję energooszczędnych 
źródeł światła i oszczędności energii wśród mieszkańców oraz moż-
liwości zmniejszenia zużycia energii w domu, w tym: kampanię „Ko-
ścierzyna mówi tAK oszczędności energii”, kampanię wśród szkół 
„eUrONet 50/50”, kampanię „Kościerzyna Miasto z  Klimatem”, 
kampanię dla województwa pomorskiego „Zielone Wrota”, a obecnie 
otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację proekologicznego Projek-
tu „ekologicznie postępujesz – dymów nie emitujesz!”. Miasto orga-
nizuje również „Dni energii”, w które aktywnie włączają się nie tylko 
uczniowie szkół ale również pozostali mieszkańcy naszego powiatu.

Kościerzyna w 2013 oraz 2015 roku została laureatem konkursu 
eco-Miasto w kategorii efektywność energetyczna miast poniżej 100 
tys. mieszkańców. Za realizację projektu „termomodernizacja obiek-
tów użyteczności publicznej” miasto zostało docenione i nagrodzone 
w  konkursie Ministerstwa środowiska „Zielone miasta – w  stronę 
przyszłości” w kategorii efektywność energetyczna w budownictwie.

Najbliższe przedsięwzięcie z tego obszaru, dla którego obecnie 
toczą się prace przygotowawcze to Projekt „Ziemia kościerska re-
gionem o wysokiej efektywności energetycznej”, w ramach którego 
przewidziana jest kompleksowa modernizacja systemu oświetle-
nia ciągów komunikacyjnych przy zastosowaniu technologii LeD, 
utworzenie centrum zarządzania energią, rozbudowa miejskiej sie-

miChał maJeWSKi 
Burmistrz miasta Kościerzyna 

ci ciepłowniczej wraz z przyłączaniem nowych odbiorców indywi-
dualnych oraz modernizacja istniejącego miejskiego źródła ciepła 
poprzez wytwarzanie ciepła na bazie gazu. Kolejnym zamierzeniem 
samorządu jest pozyskanie dofinansowania na zakup i montaż mi-
kro-instalacji odnawialnych źródeł energii m.in. paneli fotowoltaicz-
nych dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. 

Dla tych działań Miasto jeszcze w  tym roku zamierza ubiegać 
się o dofinansowanie w ramach konkursów regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie te działania pozwalają na pełniejsze wykorzystanie 
lokalnych zasobów energii odnawialnej, co przyczynia się do popra-
wy jakości powietrza w skali lokalnej i ponad lokalnej oraz popra-
wy zdrowia i podniesienia jakości życia mieszkańców. realizowane 
działania przyczynią się też do dywersyfikacji źródeł energii, zmniej-
szenia negatywnego oddziaływania produkcji energii cieplnej cho-
ciażby do ogrzania wody użytkowej i w efekcie do zdecydowanego 
obniżenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. 
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ZróWNOWAżONe MiAstA. 
MAPA DrOGOWA DO 2030 r.

HALiNA brDULAK
Profesor szkoły głównej Handlowej 
w warszawie

Zmiany demograficzne, klimatyczne, związane z postępem tech-
nicznym(cyfryzacja) będą najsilniej oddziaływały na funkcjono-
wanie miast w przyszłości.

Oczekuje się, że liczba ludności na świecie wzrośnie w ciągu 
najbliższych 3 dekad do ponad 9 mld (z obecnych 7 mld), za wy-
jątkiem kontynentu europejskiego, gdzie spodziewany jest spadek 
o 30 mln (do 710 mln). raporty prognostyczne przewidują, że licz-
ba ludzi, którzy mieszkają na terenach wiejskich (dzisiaj jest ich 
3,4 mld), będzie rosła do 2020 r., po czym zacznie spadać. szacują, 
że w 2050 r. będzie ich już tylko 3,1 mld. chociaż Azja i Afryka 
najszybciej się urbanizują, to ciągle tam mieszka 90 proc. świato-
wej populacji wsi. Najwięcej mieszkańców wsi jest w indiach - 857 
mln. Na drugim miejscu są chiny (635 mln).

Przesuwanie się centrów urbanizacji w kierunku Azji jest jed-
nym z sygnałów o wzrastającej roli tego kontynentu w rozwoju go-
spodarczym i malejącej roli europy.

Polska również odczuje zmiany depopulacyjne, w  tym zja-
wiska związane ze starzeniem się społeczeństwa i zmniejszaniem 
się zasobów pracy. Z kolei zmiany klimatyczne prowadzą do poja-
wiania się zjawisk atmosferycznych, dotychczas nie notowanych 
na obszarach kontynentalnych. Gwałtowne i  ulewne deszcze, 
burze, trąby powietrzne powodują zniszczenia na terenach, któ-
rych zabudowa i system odprowadzania wody deszczowej nie był 
dostosowany do tak ekstremalnych zjawisk. Dodatkowo turbu-
lencjom klimatycznym towarzyszy zanieczyszczenie środowiska. 
Według szacunków światowej Organizacji Zdrowia obciążenie 
chorobami środowiskowymi odpowiada za 15-20 proc. wszyst-
kich zgonów w europie oraz za 18-20 proc. lat życia z różnym po-
ziomem niesprawności. Z kolei cyfryzacja prowadzi do powsta-
nia koncepcji smart city, bazującej na inteligentnej technologii, 
oddziałującej na funkcjonowanie miast we wszystkich aspektach 
zrównoważonego rozwoju. stanowi jednak również zagrożenie 
powszechnej inwigilacji społecznej. Natomiast zmiany politycz-
ne, następujące w krajach Unii europejskiej prowadzą do rady-
kalizacji nastrojów społecznych i zmniejszenia poziomu kapitału 
społecznego. towarzyszy im stagnacja gospodarcza widoczna 
w  całej europie, powiązana z  niepokojem odnośnie do trwało-
ści idei Wspólnej europy. Dodatkowym czynnikiem niepokoju 
staje się migracja do europy osób z innej kultury. Zjawiska te są 
również widoczne w Polsce, gdzie poziom kapitału społecznego 
jest jednym z  najniższych wśród wszystkich krajów Unii euro-
pejskiej. 

Zagadnienia związane z  jakością życia mieszkańców miast 
stanowią istotny problem zainteresowania zarówno władz jak 
też różnego rodzaju badaczy: ekonomistów, inżynierów, lekarzy, 
psychologów, socjologów czy antropologów (szerzej na ten temat: 
H. brdulak, s. Knauf, J. szołtysek, Miasta dla Pieszych – idea czy 
rzeczywistość, texter, Warszawa 2016). W mieście, jak w soczew-
ce, widoczne są wszelkie problemy, patologie ale też uwidaczniają 
się szanse dla jego mieszkańców. Miasta coraz bardziej się rozra-
stają, zajmują coraz więcej przestrzeni, na której, według prognoz 
ONZ w 2050 r. będzie mieszkało 2/3 wszystkich ludzi. Już obecnie 
54 proc. ludzi na świecie to mieszkańcy miast, które są odpowie-
dzialne za wytwarzanie ok. 70-80 proc. światowego PKb, 80 proc. 
zużycia energii i  80 proc. gazów cieplarnianych. Powstają zatem 
megaorganizmy, często o wielkości państw. Kluczowe zagadnienia 
związane z funkcjonowaniem miasta to zatem zapewnienie miesz-
kańcom możliwości dobrego, zrównoważonego, w harmonii z oto-
czeniem życia, tak aby ich potrzeby mogły być zaspokojone bez 
naruszania potrzeb innych mieszkańców.

Analizując bardziej szczegółowo problematykę związana 
z  funkcjonowaniem miasta warto popatrzeć na powyższe zagad-
nienie z trzech różnych perspektyw, które są osią idei zrównowa-
żonego rozwoju:

sPOłecZNeJ, śrODOWisKOWeJ, eKONOMicZNeJ 
Nadrzędną perspektywą, łączące wszystkie trzy powyżej wymie-
nione staje się obecnie bezpieczeństwo funkcjonowania w  prze-
strzeni publicznej i  prywatnej, bezpieczeństwo energetyczne 
i związane z jakością powietrza i wody oraz bezpieczeństwo eko-
nomiczne, pozwalające na godne życie wszystkich obywateli. 

Perspektywa społeczna obejmuje szeroko rozumiane zagad-
nienia związane z funkcjonowaniem ludzi w mieście, poczynając 
od subiektywnego poczucia dobrostanu, do możliwości dostępu 
do różnego rodzaju usług. Ważnym elementem w tej perspektywie 
jest tworzenie przestrzeni publicznej, w której znajdzie się miejsce 
dla każdego mieszkańca i dla osoby przebywającej czasowo w mie-
ście (turysta, pracownik tymczasowy, osoba dojeżdżająca do pracy 
z  innego miasta/gminy). Przestrzeń ta stanowi obszar wzajem-
nego współdziałania poszczególnych jednostek i  większych grup 
ludzkich i  jest kształtowana zarówno przez instytucje publiczne, 
jak też organizacje pozarządowe, prywatne instytucje i  samych 
mieszkańców. Polskie miasta, które zaprezentowały się w  rapor-
cie, są przykładem rozumienia tej perspektywy. cechuje je dbałość 
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o przestrzenie zielone, skwery, parki, a przede wszystkim włączanie 
lokalnej społeczności do decydowania o ostatecznym kształcie ta-
kiej przestrzeni. Zagrożeniem pozytywnych zmian może być upo-
litycznienie samorządów a także zmniejszenie ich samodzielności 
(przeniesienie decyzji na szczebel centralny). rankingi, w ramach 
których analizowany jest ten obszar, obejmują analizą również 
zagadnienia związane z  systemem transportowym (dostępność 
komunikacji publicznej, ścieżki rowerowe), dostęp do opieki zdro-
wotnej i  stan zdrowia mieszkańców, dostęp do edukacji i  jej po-
ziom mierzony wskaźnikami międzynarodowymi. szczególną 
uwagę OecD(OecD, 2013) zwraca jednak na pomiar subiektyw-
nego dobrostanu (subjective Well-being), w  ramach którego wy-
różnia się wymiar afektywny (dotyczący doświadczania pozytyw-
nych i niedoświadczania negatywnych emocji i uczuć), poznawczy 
(związany z  oceną życia jako całości lub też określonych jego 
aspektów, określany jako stopień zadowolenia lub satysfakcji) oraz 
psychologiczny (dotyczący określonych aspektów funkcjonowania 
człowieka jak: zgodność z wyznawanymi zasadami, samorozwój, 
posiadanie sensu i  celu w  życiu). Do subiektywnego dobrostanu 
włączane są również miary szczęścia i zdrowia. samoocena stanu 
zdrowia związana jest z definicją zdrowia, przyjętą przez światową 
Organizację Zdrowia, jako „stan pełnego fizycznego, umysłowe-
go i społecznego dobrostanu ( a nie tylko całkowity brak choroby 
czy kalectwa).” W Polsce takie badania są prowadzone w ramach 
Diagnozy społecznej. tak więc można stwierdzić, że idea zrówno-
ważonego rozwoju w coraz większym stopniu uwzględnia również 
czynniki behawioralne jako kluczowe dla pełnej harmonii życia. 
Jednak w przypadku miast warto byłoby przeprowadzać bardziej 
szczegółowe badania – nie tylko dotyczące całych aglomeracji, 
ale w podziale na poszczególne dzielnice i mniejsze obszary. ce-
chą charakterystyczną dużych organizmów miejskich jest bowiem 
ich niejednorodność pod względem urbanistycznym, społecznym 
i ekonomicznym co determinuje również różnice w poziomie ży-
cia. Miasta są często ośrodkami odrębnymi kulturowo, z  jednej 
strony stanowią odzwierciedlenie kultury charakterystycznej dla 
danego kraju lub regionu, z  drugiej jednak dzięki mieszaniu się 
kultur (osoby napływowe, przybysze z  innych krajów) mogą być 
zupełnie odrębnymi jednostkami kulturowymi, tak jak przykła-
dowo Nowy york, tokio czy Warszawa lub Wrocław. często mówi 
się, że miasto ma swój charakter i sprzyja kreatywności mieszkań-
ców, wyzwala nowy potencjał, energię do pozytywnych zmian. 
Zdaniem autorki energia miasta w dużym stopniu zależy od rów-
nowagi między różnymi, wcześniej już wymienionymi czynnika-
mi. Jednak w największym stopniu energię tę tworzą ludzie, którzy 
w mieście znajdują przestrzeń do swojego rozwoju oraz inspiracji 
dzięki przynależności do różnych organizacji i stowarzyszeń.

Jakość życia mieszkańców jednak maleje w wyniku zagrożeń 
związanych z zanieczyszczeniem środowiska, kongestią(zatłocze-
niem miast, a zwłaszcza centrów miast w efekcie wzrastającej licz-
by samochodów osobowych), obniżeniem poziomu bezpieczeń-
stwa, zmniejszaniem obszarów zielonych czy też zabudową wolnej 
przestrzeni. 

Dlatego też w  ramach Unii europejskiej podjęto program, 
promujący miasta, w  których działania władz samorządowych 
oraz organizacji pozarządowych spowodowałyby poprawę warun-
ków życia mieszkańców. 

Zagadnienie związku wskaźników ekonomicznych z  poczu-
ciem dobrostanu ludzi było badane już w XX wieku, jednak zakres 
badań uległ rozszerzeniu pod koniec zeszłego wieku i na początku 
XXi wieku. Związane to było przede wszystkim z dynamicznym 
rozwojem urbanizacji, wzrostem liczby megamiast i  wzrostem 
liczby ich mieszkańców. Gdy w latach 50-tych XX wieku wśród 30 

największych miast na świecie aż 10 znajdowało się w europie, 8 
w Azji, 7 – w Ameryce Północnej i 4 w Ameryce łacińskiej i Afry-
ce, to w 2015 r. – aż 15 znajduje się w Azji, 5 – w Ameryce łaciń-
skiej, 4- w europie, i po 3 a Afryce i Ameryce Północnej. Do 2030 
r. liczba megamiast w Azji wzrośnie do 18, a w europie zmaleje do 
1 (istambuł). Nie zmieni się liczba megamiast w Afryce, Ameryce 
Północnej i łacińskiej, pojawią się natomiast 3 nowe miasta z Pół-
wyspu indyjskiego (2 z indii i 1 z Pakistanu). Gdy w 1950 r. naj-
większe miasto z analizowanej „30” liczyło 12,3 mln mieszkańców, 
to w 2015 r.– osiągnęło poziom – 38 mln (tokio), przewyższając 
tym samym liczbę ludności w Polsce. 

W 1990 r. było tylko dziesięć tzw. megamiast, czyli liczących 
ponad 10 mln mieszkańców. Dziś jest ich już 28, mieszka w nich 
453 mln ludzi. 

Największe pod względem liczby mieszkańców miasto świata 
to dzisiaj 38-milionowe tokio. Na drugim miejscu jest Delhi (25 
mln), później szanghaj i Meksyk (po 23 mln), bombaj i sao Paulo 
(po 21 mln). Na kolejnych miejscach są Osaka i Kair. Zmiany w za-
kresie poziomu urbanizacji w 2030 r. (prognoza) zostały przedsta-
wione na poniższym wykresie. 

śrODOWisKO. GłóWNe ZAGrOżeNie - ZANiecZysZ-
cZeNie POWietrZA
W 2014 r. według danych OecD 52 proc ludności było narażone na 
życie w regionach o natężeniu zanieczyszczenia powietrza powy-
żej wielkości wskaźnika rekomendowanego przez WHO. istotny 
jest poziom zróżnicowania występujący w poszczególnych krajach. 
Najniższy poziom można zaobserwować w Nowej Zelandii, islan-
dii i irlandii. są to również najczystsze regiony. Najwyższy poziom 
różnic występuje we Włoszech i Korei.

Polska należy do krajów o największym poziomie zanieczysz-
czenia powietrza. Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza w  mia-
stach jest wielokrotnie wyższy niż dopuszczalny. Wynika to przede 
wszystkim z  zanieczyszczeń, spowodowanych przez ogrzewane 
węglem gospodarstwa domowe, spaliny generowane przez samo-
chody, stojące w  coraz większych korkach (zatłoczenie centrów 
miast) i braku utrzymania rygorów budowy, zabudowując otwarte 
przestrzenie dla korytarzy wentylacyjnych miasta. Z danych GUs 
z 2016 r. dotyczących zrównoważonego rozwoju wynika, że w 2014 
r. struktura wiekowa samochodów prywatnych uległa pogorszeniu 
w stosunku do 2011 r.. Wzrosła liczba samochodów 16-20 letnich( 
z 19,7 do 21,9 proc.) i 21-25 letnich(z 9,6 do 12 proc.). O prawie 3 
punkty procentowe wzrósł również udział pojazdów 31-letnich 
i starszych do poziomu 12,2 proc. Zmniejszył się natomiast udział 
samochodów 10-15- letnich o 5 punktów procentowych (do 26,2 
proc.) i 6-9-letnich o 0,4 pp. oraz 2-5 letnich o 2 pp. Na niezmie-
nionym poziomie pozostaje udział samochodów 1 rocznych (2,6 
proc.).

Mimo dużego poziomu zanieczyszczenia miast mieszkań-
cy w  zdecydowanej większości dużych aglomeracji są przeciwni 
wprowadzeniu dodatkowych opłat za wjazd do centrum miasta 
czy też wprowadzeniu dodatkowych opłat parkingowych w  dni 
wolne od pracy. Jak pokazują doświadczenia dużych aglomeracji 
jak Londyn czy sztokholm, wdrożenie tzw. opłaty kongestyjnej 
(z  tytułu zatłoczenia miast) powinno być związane z  rozwojem 
transportu publicznego, zapewniającego wysoką jakość obsługi 
oraz z odpowiednią kampanią informacyjną, uświadamiającą za-
grożenie środowiska i zdrowia mieszkańców.

Z  kolei poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym w  po-
wietrzu (najbardziej szkodliwym, tzw. PM 10) według danych Ko-
misji europejskiej w ciągu ostatnich 5 lat ( w tym również w 2014 
r.) był stale przekraczany w ujęciu dobowym w 35 spośród 46 stref 
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jakości powietrza. Ponadto w  9 strefach stale były przekraczane 
również roczne dopuszczalne wartości. ten typ zanieczyszcze-
nia spowodowany jest głównie tzw. niską emisją (emisja ze źródeł 
o wysokości do 40 m) z ogrzewania gospodarstw domowych.

Jak ocenia Komisja z  tytułu zanieczyszczenia powietrza 
przedwcześnie w europie umiera 440 tys. osób, a w Polsce ponad 
44 tys.

DeMOGrAFiA – ZMNieJsZeNie POPULAcJi MiesZKAń-
cóW MiAst W POLsce.
Z  opublikowanej przez Główny Urząd statystyczny „Prognozy 
ludności na lata 2014-2050” wynika, że do 2050 r. populacja Polski 
zmniejszy się do prawie 34 mln ludności ( wobec 38,5 mln w 2016 
r. wg GUs i 36,5 mln wg eurostatu) . 

Mediana wieku, która w 2014 r. wynosiła 38,6 roku wzrośnie 
do 50,2. 

Negatywnych zmian należy się również spodziewać w   tzw. 
indeksie starości ( proporcja osób w wieku 65 lat i więcej do osób 
w wieku 0-14 lat). W 2015 r. wyniósł on 983 (czyli na 1000 osób 
w wieku 0-14 lat przypadało 983 osoby w wieku 65+). W 2050 r. 
wyniesie on prawie 2700! Ocenia się, że nastąpi zmniejszenie licz-
by dzieci w wieku 0-14 lat o 0,7 mln (z 2 mln w 2014 r. do 1,3 mln 
w  2050 r.) w  wyniku niskiego przyrostu naturalnego i  malejącej 
liczby kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat). 

W Polsce zmiany demograficzne spowodują, że również ob-
niżeniu ulegnie liczba mieszkańców miast z  60,5 proc. do 55,5 
proc. Jak wynika z  analizy trendów wśród głównych powodów 
takiej sytuacji można wymienić szybsze starzenie się ludności 
w  miastach i   nasilenie się procesów suburbanizacji (migracja 
ludności z miast do gmin podmiejskich). Zakłada się, że do 2030 
r. liczba osób mieszkających na wsi będzie się zwiększać, a  na-
stępnie nastąpi odwrócenie trendu, jednak nie we wszystkich 
województw. Przykładowo w  województwie pomorskim liczba 
ludności wiejskiej zwiększy się o  20,4 proc. a  w  wielkopolskim 

o  12,8 proc. Z  kolei w  innych województwach liczba ludności 
wiejskiej zdecydowanie się zmniejszy – rekordowo w podlaskim 
(o 20 proc.), w lubelskim (o 17,8 proc.) i warmińsko-mazurskim 
(o 14,7 proc.). 

Z  prognoz GUs wynika, że do 2050 r. populacja części wo-
jewództw zmniejszy się nawet o  ponad 20 proc.( m.in. opolskie, 
łódzkie) a osoby na emeryturze będą stanowić 40 proc. społeczeń-
stwa. Minimalny wzrost zaludnienia spodziewany jest jedynie 
w województwie mazowieckim.

tak więc w Polsce możemy się spodziewać zarówno wzrostu 
jak też spadku liczby ludności w miastach (występowanie równo-
legle procesów dezurbanizacji i rewitalizacji centrów), z przewagą 
tych ostatnich; zmniejszenie się liczby mieszkańców bezpośred-
nio przekłada się na budżet miasta (wpływy z podatków) – stąd 
też rozwiązania mające na celu zachęcanie osób zamieszkałych 
w  miastach, ale nie płacących podatków do zameldowania się 
(jako przykład może posłużyć karta warszawiaka, dająca określo-
ne przywileje w korzystaniu z usług i rozrywki).

WybrANe rANKiNGi, bADAJące cZyNNiKi ODDZiAłU-
Jące NA JAKOść życiA W MiAstAcH
Poniżej zostały zaprezentowane przykłady rankingów zrównowa-
żonego rozwoju – zasady przygotowania badań OecD dotyczące 
krajów i bazujący w części na OecD ale również na innych rapor-
tach – ranking miast realizowany przez Arcadis, rekomendowany 
również przez polskie Ministerstwo środowiska.

 Wśród 11 badanych obszarów w  danym kraju, które wpły-
wają na poziom jakości życia OecD wyróżniło poziom dochodów 
na gospodarstwo domowe, liczbę pokoi przypadających na osobę 
(w tym również wyposażenie pokoi), stan zdrowia (długość życia, 
czas przejścia na emeryturę), poziom wykształcenie (lata nauki, 
wyniki w specjalnym teście PisA), jakość środowiska (zanieczysz-
czenie powietrza, zgodnie z normami WHO oraz satysfakcja z ja-
kości wody), bezpieczeństwo osobiste (liczba zabójstw i  zgłoszo-

WyKreS 1 obSzary mieJSKie o naJWięKSzeJ liCzbie mieSzKańCóW W 2030 r.
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nych incydentów kryminalnych), zaangażowanie społeczeństwa 
- postawa obywatelska (udział w wyborach, konsultacje społeczne), 
dostęp do usług internetowych (liczba połączeń szerokopasmo-
wych), równowaga między pracą i czasem wolnym (liczba godzin 
w pracy, liczba godzin przeznaczonych na czas wolny), relacje spo-
łeczne (dostęp do grup wsparcia), subiektywny poziom dobrostanu 
( jakość życia).

Postępujący proces urbanizacji spowodował również zaintere-
sowanie badaniami porównawczymi, których celem jest general-
nie analiza jakości życia w mieście. W 2016 r. został opublikowany 
raport dotyczący najbardziej zrównoważonych miast na świecie 
(Arcadis sustainable cities index 2015), w  którym analizowano 
trzy podstawowe kryteria 3 P (ang. People, Planet, Profit):

rozwój społeczny - People, w tym: jakość życia mieszkańców 
(komunikacja miejska, dostęp do opieki zdrowotnej i  edukacji, 
poziom nierówności w  wysokości zarobków, równowaga między 
pracą zawodową a  życiem prywatnym, proporcje między osoba-
mi aktywnymi zawodowo a nieaktywnymi, powierzchnia terenów 
zielonych)

Wpływ miast na środowisko naturalne - Planet (zużycie ener-
gii i udział w  zużyciu energii źródeł odnawialnych, poziom recy-
klingu, poziom emisji gazów cieplarnianych, ryzyko wystąpienia 
katastrof żywiołowych, zanieczyszczenie powietrza, dostęp do 
wody pitnej i systemów sanitarnych)

czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu – Profit 
(infrastruktura transportowa, łatwość prowadzenia działalności 
gospodarczej, rola miasta w całym systemie gospodarczym, ceny 
nieruchomości, koszt życia, wysokość produktu krajowego brutto 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, efektywność energetyczna)

celem badania było wskazanie miast, które znalazły „złoty 
środek”, pozwalający na harmonijny rozwój w wymienionych po-
wyżej trzech obszarach.

Według badaczy Arcadis miasto, rozwijające się harmonijnie 
(w  sposób zrównoważony) dysponuje dobrze rozwiniętym syste-
mem komunikacji miejskiej, dostępnym również dla mieszkańców 
o niskich dochodach, pozwalającym na szybkie i tanie przemiesz-
czanie się w  obrębie miasta. Dodatkowo konieczny jest również 
system zaopatrywania w  czystą wodę, system zabezpieczeń spo-
łecznych i sprawnie działających instytucji publicznych, gdzie stan 
zdrowia mieszkańców jest istotnym czynnikiem oceny. Z punktu 
widzenia możliwości rozwoju gospodarczego ważne są odpowied-
nie kwalifikacje pracowników i ich dostępność.

W  raporcie wykorzystano dane, publikowane przez OecD, 
WHO, Międzynarodową Organizację Pracy (iLO), ONZ, czy też 
bank światowy.

Warto przytoczyć główne wnioski, jakie wynikają z raportu. 
Przede wszystkim łatwiej jest monitorować i zarządzać tzw. twar-
dymi wskaźnikami (obszary – wpływ na środowisko oraz rozwój 
gospodarczy) niż podejmować działania w sferze jakości życia. Ja-
kość życia jest pojęciem subiektywnym i  może być uzależniona, 
zdaniem autorki, w dużej mierze od poziomu zaufania. Dobrostan 
związany jest z  poczuciem bezpieczeństwa, dobrymi relacjami, 
przynależności do określonej grupy, swobodą w  nawiązywaniu 
nowych kontaktów. spośród badanych miast pod kątem rozwoju 
społecznego najlepiej wypadł rotterdam w Holandii. Z kolei wśród 
pierwszej dziesiątki najbardziej zrównoważonych miast znalazło 
się 7 europejskich i 3 azjatyckie.

szczegółowa analiza poszczególnych miast ze względu na wy-
mienione trzy kryteria została zilustrowana na trzech poniższych 
wykresach.

NOWe MODeLe biZNesU – eKONOMiA WsPółDZieLe-
NiA JAKO sZANsA DLA ZWięKsZeNiA POZiOMU KAPitA-
łU sPOłecZNeGO, ZMNieJsZeNiA ZANiecZysZcZeNiA 
POWietrZA W  MiAstAcH, OsZcZęDNeGO GOsPODA-
rOWANiA ZAsObAMi i  PArtycyPAcyJNeGO ZArZą-
DZANiA.
W tradycyjnej ekonomii wartość jest kreowana przez produkt lub 
usługę w opozycji do relacji kreowanej w sieci. Modele biznesowe 
są zróżnicowane, ponieważ zarówno konsumenci, jak też pracow-
nicy są oddzieleni od siebie. Wartość tworzy się niezależnie od in-
terakcji między obiema grupami. W przypadku ekonomii współ-
dzielenia wartość jest kreowana przez użytkowników, zarówno 
konsumentów jak też współpracowników, którzy współdzielą mię-
dzy siebie zasoby, stanowiąc część sieci. Model biznesowy rozwija 
się dzięki połączeniu i  interakcji między obiema grupami użyt-
kowników.

tradycyjny model konsumpcji bazuje na interakcji między 
biznesem i   konsumentem, gdy nowy model rozwija się dzięki 
oszczędnemu użytkowaniu zasobów w ramach sieci. 

Nowy model wymaga jednak zupełnie innego podejścia do 
tworzenia wartości. Przede wszystkim istotą jest „współużytkowa-
nie”. W  tym przypadku własność prywatna przestaje mieć takie 
znaczenie jak obecnie, zwłaszcza w europejskiej kulturze. Współ-

„Oczekuje się, że liczba ludności na świecie wzrośnie 
w ciągu najbliższych 3 dekad do ponad 9 mld 
(z obecnych 7 mld), za wyjątkiem kontynentu 

europejskiego, gdzie spodziewany jest spadek o 30 mln 
(do 710 mln).”
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WyKreS nr 3 ranKinG 50 miaSt na ŚWieCie ze WzGlędu na Kryterium ŚrodoWiSKoWe (planet). na WyKreSie WSKazano KateGorie, Któ-
re były analizoWane W ramaCh teJ Grupy. 
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WyKreS nr 4. ranKinG 50 miaSt na ŚWieCie ze WzGlędu na Kryterium GoSpodarCze (proFit). na WyKreSie WSKazano KateGorie, Które 
były analizoWane W ramaCh teJ Grupy. 
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WyKreS nr 2 ranKinG 50 miaSt na ŚWieCie ze WzGlędu na Kryteria SpołeCzne (people). na WyKreSie WSKazano KateGorie, Które były 
analizoWane W ramaCh teJ Grupy. 
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użytkowanie oznacza również współdzielenie. Przykładowo wła-
sne miejsce parkingowe, które nie jest wykorzystywane w  ciągu 
dnia pracy może być użyczone za niewielką opłatą innej osobie, 
która właśnie w tym czasie zgłasza zapotrzebowanie na to miejsce. 
Wolne miejsce w  prywatnym samochodzie w  czasie podróży do 
określonego punktu docelowego może być również udostępnione 
za pewną opłatą współpasażerowi. Dzięki temu wzrasta poczucie 
współodpowiedzialności za oszczędne gospodarowanie zasobami 
a także tworzą się relacje między różnymi osobami, które sprzyjają 
budowie kapitału społecznego. Podstawą tworzenia kapitału spo-
łecznego jest zaufanie do innej osoby i właśnie zaufanie jest nie-
zbędnym czynnikiem do rozwoju ekonomii współdzielenia. 

ekonomia współdzielenia oparta jest zatem na relacjach, za-
ufaniu, zespołowości i naturalnej potrzebie człowieka do pomaga-
nia innym. Jest ona w opozycji do dość dynamicznie rozwijającego 
się nurtu konsumeryzmu, w  którym dominuje chęć posiadania 
na własność najnowszych modeli różnych przedmiotów, w  tym 
również prywatnego samochodu. W  konsumeryzmie cykl życia 
produktu jest coraz krótszy, a „stary” technologicznie produkt za-
stępowany jest nowym. W ekonomii współdzielenia preferowane 
są zachowania proekologiczne, gdzie produkty są używane dłu-
go a w momencie zużycia przerabiane na inne produkty, równie 
użyteczne. Dominuje podejście 3 r (redukcja marnotrawstwa, po-
wtórne użycie- reuse, recykling). ekonomia współdzielenia, zda-
niem autorki, jest odpowiedzią na narastające problemy związane 
z niestabilną gospodarką, zmianami klimatycznymi, wyczerpywa-
niem się zasobów naturalnych, pogłębiającą się alienacją społecz-
ną. , tworzy ramy dla zrównoważonego rozwoju, bazując na war-
tościach i  współodpowiedzialności. W  przypadku zatłoczonych 
coraz bardziej miast może stanowić alternatywę dla wszechogar-
niającego konsumeryzmu, niepohamowanej potrzeby gromadze-
nia dóbr i dążenia do zwiększania poziomu bogactwa i władzy bez 
poszanowania potrzeb innych grup społecznych. 

reKOMeNDAcJe. ZróWNOWAżONe MiAstA W  2030 r. 
W POLsce
Obecne wyzwania przed którymi stoją miasta w Polsce to: depopu-
lacja, wzrost udziału osób starszych w społeczeństwie, suburbani-
zacja, zanieczyszczenie miast (niska jakość powietrza), zatłoczenie 
(kongestia), nieład przestrzenny, niski poziom zaufania społecz-
nego, niski poziom współdziałania społeczności lokalnej, brak 
wykorzystania dobrych wzorców w zakresie niskoenergetycznego 
budownictwa, ograniczenie zasobów (wody, energii), zmniejsza-
nie uprawnień samorządów i  trudność w pozyskiwaniu środków 
finansowych, niespójny system wykorzystania nowych technologii 
(internet rzeczy i big Data) do zarządzania miastem.

Jak rozwijać idee zrównoważonego miasta? rekomendacje 
i i inspiracje

1. Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój w  miastach 
spoczywa na wszystkich interesariuszach: władzy, przedsiębior-
stwach prywatnych i  państwowych, organizacjach pozarządo-
wych, mediach, uczelniach, zarządzających siecią energetyczną 
i  kanalizacyjną, systemem transportowym, użytkownikach sieci 
i innych grupach społecznych. tylko stworzenie partycypacyjnego 
modelu zarządzania, w którym każdy użytkownik i producent ma 
możliwość zabrania głosu, ale także chce zabrać głos poszukując 
rozwiązań konstruktywnych, akceptowanych przez innych, daje 
szansę na efektywny dyskurs. 

2. szczególna rola przypada samorządom, które powinny mieć 
z  jednej strony swobodę decydowania o  kierunkach rozwoju lo-
kalnego, z drugiej zaś – zobowiązanie do realizacji strategii zrów-
noważonego rozwoju. samorządy powinny być odpolitycznione. 

Konieczne jest rozwiązanie palącego problemu finansowania sa-
morządów, źródeł pozyskiwania środków finansowych, zwłaszcza 
po ustaniu zasilania z Unii europejskiej. Warto posiłkować się do-
brymi praktykami dostępnymi zarówno w Polsce, jak też w innych 
miastach europejskich i globalnych. 

3. ekonomia współdzielenia może stanowić przykład oszczęd-
nego i odpowiedzialnego gospodarowania zasobami, przy posza-
nowaniu praw innych użytkowników i we współdziałaniu z nimi. 
Współdzielone miejsca parkingowe, miejsca w  samochodzie, 
większe wykorzystanie transportu publicznego, rowerów, pojazdy 
autonomiczne a także możliwości jakie daje cyfryzacja (big Data 
i internet rzeczy) pozwala na ekonomiczne zarządzanie zasobami 
oraz włączanie różnych grup społecznych, dotychczas wyłączo-
nych (przykładowo aplikacja dla osób bezrobotnych, o kwalifika-
cjach remontowo-budowlanych)

4. Zahamowanie tendencji naruszania ładu przestrzennego, 
zajmowanie przez developerów zielonych przestrzeni, naruszanie 
kanałów wentylacyjnych miasta w  wyniku niekontrolowanej za-
budowy. Opracowanie ładu przestrzennego dla wszystkich miast 
w Polsce we współpracy z architektami, urbanistami, transportow-
cami. stworzenie miast przyjaznych ludziom, bezpiecznych, two-
rzących przestrzeń do innowacji i kreatywności dla mieszkańców 
i przyjezdnych.

5.Zahamowanie tendencji suburbanizacyjnych, zmniejsze-
nie dystansu między pracą i  domem. stworzenie przestrzeni do 
współpracy w  dowolnych miejscach, niekoniecznie w  wydzielo-
nym budynku, w  którym gromadzą się pracownicy danej firmy. 
Zmniejszenie liczby przejazdów wewnątrz miasta, zwiększenie 
dostępności miejsc w wyniku pieszego spaceru lub wykorzystania 
roweru, w ostateczności skorzystania z prywatnego samochodu. 

6. Zwiększenie nacisku na budowaniu dobrostanu mieszkań-
ców( w  szerokim rozumieniu OecD), badanie potrzeb i  subiek-
tywnego stanu zadowolenia z  życia w  podziale na poszczególne 
dzielnice danego miasta i w ujęciu dynamicznym. W przypadku 
danych statystycznych jednostka może być określona na pozio-
mie kilku tysięcy mieszkańców. Jako przykład może służyć Atlas 
Miasta łódź, opracowany w 2002 r. i dostosowany dla słabo sły-
szących i  niewidomych w  2013 r. oraz system intersit. Niektóre 
miasta w Polsce również publikują wyniki badań dotyczące przede 
wszystkim szlaków komunikacyjnych mieszkańców.

halina brdulaK 
Profesor szkoły głównej  
Handlowej w warszawie
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oChrona poWietrza przed  
zanieCzySzCzeniem – działania  
Kontrolne niK i iCh naStępStWa 
KrZysZtoF KwiatKowsKi

1 Dyrektywa Parlamentu europejskiego i rady 
2008/50/we z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie ja-
kości powietrza i czystszego powietrza dla europy 
(Dz. u. ue l nr 152 z dnia 11 czerwca 2008 r.).

2 Dane na podstawie: analiza możliwości 
ograniczania niskiej emisji ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora bytowo-komunalnego, 
sporządzona przez atmoterm s.a. na zamówie-
nie ministerstwa środowiska, opole 2011.

3 air quality in europe – 2013 report, european 
environment agency, 2013 (http://www.eea.
europa.eu//publications/air-quality-in-euro-
pe-2013).

4 Benzo(a)piren to organiczny związek che-
miczny będący przedstawicielem wielopierście-
niowych 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. Posiada również właściwości 
mutagenne. Do innych działań niepożąda-
nych zalicza się podrażnienie oczu, nosa, 
gardła i oskrzeli. Benzo(a)piren jest częstym 
składnikiem zanieczyszczeń powietrza, który 
towarzyszy tzw. niskiej emisji

5 Dane takie wynikają m.in. z następujących 
opracowań (dostępnych na stronach interneto-
wych: http://www.euro.who.int, http://www.eea.
europa.eu, http://www.krakow.pios.gov.pl):  
− wHo air quality guidelines for particulate 
matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur 
dioxide – global update 2005, summary of risk 
assessment, wHo 2006, 
− review of evidence on health aspects of air 
pollution – reViHaaP Project, wHo regional 
office for europe, 2013,  
− Health effects of particulate matter – Policy 
implications for countries in eastern europe, 
caucasus and central asia, wHo 2013, 
− air quality in europe – 2013 report, european 
environment agency, 2013, 
− raport o stanie środowiska w województwie 
małopolskim w 2011 r., wioś w Krakowie 2012, 
Biblioteka monitoringu środowiska.

JaKoŚć poWietrza W polSCe  
na tle unii europeJSKieJ  
anna DworaKowsKa

1 wHo air quality guidelines for particulate 
matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxi-
de. global update 2005. summary of risk asses-
sment. światowa organizacja Zdrowia, 2006.

2 ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. u. 
z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), art. 87 ust. 2

3 ocena jakości powietrza w strefach w Polsce 
za rok 2014, Państwowy monitoring środowiska, 
inspekcja ochrony środowiska, warszawa 2015; 
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„Ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia wskazuje, że 33 z 50 
najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znajduje się w Polsce.  

Konsekwencją długotrwałego narażenia na działanie pyłu zawieszonego jest 
skrócenie średniej długości życia, a także pogorszenie jego jakości. 

Jeśli chcemy czerpać z korzyści, jakie daje urbanizacja, zapewnienie zdro-
wych warunków życia w miastach jest zadaniem priorytetowym. Dlatego, 
jako IKEA Polska, aktywnie włączamy się w dialog oraz prace nad reko-

mendacjami działań prowadzących do zredukowania emisji CO2”
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rada naukowa Programu  
zrównoważone miasta

proF. dr hab. inż.  
JózeF paCyna  
norweski instytut 
Badań atmosfery

proF.  
miChał KrzyżanoWSKi 
King’s college london

tomaSz paneK 
szkoła główna Handlowa

proF. dr 
FranCiSzeK KubiCzeK 
Przewodniczący rady 
statystyki przy Prezesie 
rady ministrów

halina brdulaK 
Profesor szkoły głównej  
Handlowej w warszawie

proF. 
WoJCieCh SuChorzeWSKi 
Politechnika warszawska
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united nations gloBal COMPACT
i gloBal comPact Poland

United Nations Global compact (UNGc) została założona w  lipcu 2000 roku 
z inicjatywy sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana. UNGc wzywa sektor 
prywatny na całym świecie do powiązania swoich strategii biznesowych z uniwer-
salnymi zasadami z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowi-
ska i przeciwdziałania korupcji oraz wspierania celów Organizacji Narodów Zjed-
noczonych. Dzięki temu biznes może stawać się katalizatorem pozytywnych zmian 
rynkowych korzystnie wpływających na życie ludzi i środowiska. United Nations 
Global compact jest największą na świecie biznesową inicjatywą posiadającą po-
nad 13 500 członków w 170 krajach. UNGc koordynuje działania w ramach UN 
business Action Hub, gdzie Organizacja Narodów Zjednoczonych współpracuje 
z biznesem, aby implementować cele Zrównoważonego rozwoju.

Global compact Network Poland, to jedna z sieci krajowych UNGc, będą-
cych organizacjami zarządzanymi na podstawie autoryzacji United Nations Global 
compact i prawa krajowego. Global compact Poland stanowi sekretariat polskich 
członków UNGc, biuro projektowe oraz lokalny punkt kontaktowy i  informa-
cyjny UNGc. Polska sieć została uruchomiona w lipcu 2001 roku wraz z United 
Nations Development Programme, od 2013 roku prowadzona i zarządzana przez 
Fundację Global compact Poland. Jej zadaniem jest promowanie i wdrażanie glo-
balnych inicjatyw UNGc na polskim gruncie oraz odpowiedź na unikalne wy-
zwania, które na drodze do zrównoważonego rozwoju napotyka sektor prywatny. 
Wszystkie inicjatywy Global compact Poland są prowadzone w formule partner-
stwa pomiędzy światem biznesu, przedstawicielami administracji oraz instytucji 
naukowych w Polsce.

Network Poland



olga Siedlanowska-Chałuda 
Knowledge menagement 
section coordinator
global compact Poland 
  

Kamil Wyszkowski 
general Director
global compact Poland 

Global Compact poland 
ul. emilii Plater 25/64
00-688 warsaw, Poland
tel +48 22 646 52 58
e-mail ungc@ungc.org.pl
www.ungc.org.pl

łukasz Kolano  
Deputy Director
global compact Poland 
  

nadzór merytoryCzny

WydaWCa

dyreKtor proJeKtu

zeSpół 
maksymilian mazurkiewicz, anna lewicka,  
Daria mikołajska, justyna mazurek

tłumaCzenie global compact Poland
proJeKt GraFiCzny i SKład grafixpol
druK mazowieckie centrum Poligrafii
papier coocon offset
WarSzaWa 2016

978-83-946251-0-8

Network Poland



Specjalne podziękowania dla:

 

Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwa energii

Ministerstwa zdrowia

Ministerstwa infrastruktury i Budownictwa

najwyższej izby kontroli

Głównego inspektoratu ochrony Środowiska

narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej

instytut Transportu Samochodowego

paRTneRów MeRyToRycznych:

UnFccc, Banku Światowego, polskiego alarmu Smogowego

Rady naUkowej, członków Rady pRoGRaMowej GloBal coMpacT poland  
zaanGażowanych w pRoGRaM oRaz paRTneRów pRoGRaMU,  
kTóRzy wSpaRli wydanie RapoRTU:

paRTneR Główny:

paRTneR:

paRTneR wSpieRający:

MiaST zaanGażowanych w pRoGRaM:

pRoGRaM STanowi Realizację paRTneRSTwa dla kliMaTU,

plaTFoRMy powołanej pRzez MiaSTo ST. waRSzawa
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* Model used in mapping: EMEP
Resolution 10x10 km

Population-weighted
concentration field of annual
mean Benzo(a)pyrene (BaP)
in 2012

Notes:  Dark‑green areas correspond to concentrations under the estimated reference level (0.12 ng/
m3). Dark‑red areas correspond to 

concentrations exceeding the 2004 AQ Directive target value of 1 ng/m3.

Source:  European Environment Agency; Air quality in Europe — 2015 report - ETC/
ACM, 2015b.




