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Najwyższa Izba Kontroli wskazuje 
na złą jakość powietrza w Polsce

Kolejny alarmujący raport Najwyższej Izby Kontroli

Komisja Europejska wytacza Polsce sprawę przed 
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

33 polskie miasta umieszczone przez WHO 
na liście 50 europejskich miast z zanieczyszczonym powietrzem
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22 lutego   2018 Trybunał Sprawiedliwości UE skazuje Polskę 
za brak działań w latach 2007-2015 powodujących
skuteczną ochronę obywateli przez złej jakości powietrzem



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

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



NORMY JAKOŚCIOWE 
DLA PALIW STAŁYCH

finisz prac rządowych uruchomienie prac nad programem 
powszechnej termomodernizacji

WSPARCIE FINANSOWE
OBYWATELI

rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r.

WYMAGANIA DLA KOTŁÓW 
NA PALIWA STAŁE

Trzy najważniejsze filary 
programu Czyste Powietrze



Normy jakościowe 
dla paliw stałych:

- usunięcie z domowych palenisk najbardziej 
szkodliwych substancji (muły, flotokoncentraty)

- wprowadzenie narzędzia poprawy świadomości 
konsumentów - świadectwa jakości paliw stałych

- ukończone pierwsze czytanie ustawy w Sejmie



a) ok. 1,3 mln gospodarstw domowych 
w warunkach ubóstwa energetycznego 
(4,6 mln Polaków, 12,2% populacji)

b) 75% tych gospodarstw zamieszkuje 
w domach jednorodzinnych, 
25% w domach wielorodzinnych

c) 87% tych gospodarstw -wsie i miasta poniżej 
100k mieszkańców, 13% -  miasta powyżej 100k 
mieszkańców

Wsparcie 
finansowe obywateli



źródło: Raport z 2014 „Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050”
 sfinansowany ze środków European Climate Foundation

- Konsekwentne pomijanie połowy populacji 
(nieco uboższej, mieszkającej na wsiach i w małych 
miasteczkach) najbardziej zainteresowanej remontem 
swoich nieruchomości jest niedopuszczalnym błędem, 
który nie może być powtarzany przez kolejne lata

- Kompleksowa termomodernizacja, najlepiej połączona 
z wymianą lokalnych źródeł ciepła, a także 
w szczególnych przypadkach z zakazem palenia 
węglem, może znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie 
na energię z niskoefektywnych pieców, a w rezultacie 
ograniczyć emisję szkodliwych substancji
(pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo[a]pirenu)

- Od kilku już lat polski rząd nie podejmuje żadnych 
nowych inicjatyw w zakresie termomodernizacji 
i stopniowo ogranicza środki na ten cel, dostępne 
w ramach już powołanych przedsięwzięć i projektów, 
skupiając się niemal wyłącznie na tworzeniu standar-
dów dla nowopowstających budynków

- Rezygnacja ze wsparcia działań termomodernizacyj-
nych w budownictwie, a także arbitralne wyłączenie 
z tego typu programów całego segmentu rynku, 
tj. domów jednorodzinnych, były dużym błędem

- Budynki jednorodzinne w których mieszka połowa 
Polaków praktycznie są wyłączone z programów 
wsparcia



Termomodernizacja
metoda radykalnej poprawy

sytuacji tych gospodarstw



Budynki 
jednorodzinne są 
w słabym stanie 
energetycznym
źródło: Instytut Ekonomii Środowiska



- porozumienie o współpracy z władzami gminy

- prace nad optymalnym modelem finansowania (montaż środków 
budżetu Państwa, samorządu województwa i samorządu gminy)

- opracowanie projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów we współpracy z urzędnikami gminy

- identyfikacja gospodarstw domowych wymagających wsparcia 
+ audyty socjalne i uproszczone audyty termomodernizacyjne

- prace nad modelem instytucjonalnym przedsięwzięcia 
oraz założeniami do budowy systemów IT wspierających proces

- konieczność uwzględnienia w procesie termomodernizacji 
uwarunkowań lokalnych dostawców gazu i ciepła

Laboratorium Skawina



- prace nad indywidualnymi planami 

dedykowanymi dla 10 miast powyżej 

100k mieszkańców

- powielenie modelu Laboratorium 

Skawina na kolejne 22 miasta 

z listy WHO poniżej 100k mieszkańców

- łączna populacja tych miast to ponad 

3 058 000 mieszkańców

Stop Smog
33 polskie miasta z listy WHO

   dekompozycja na województwa:

Śląskie                       1 656 745

Małopolskie                          995 672

Łódzkie      154 788

Wielkopolskie       101 625
 
Podkarpackie       38 217

Kujawsko-pomorskie          30 577

Dolnośląskie            22 069
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