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Redakcja: Jak niska emisja wpływa na nasze 
zdrowie?

Prof. dr hab. med. Maciej Misiołek: Pojęcie „ni-
ska emisja” obejmuje zanieczyszczenie powietrza zarów-
no gazami, jak i pyłem. Te szkodliwe substancje wydoby-
wają się z kominów wielu domów jednorodzinnych, nie-
wielkich kotłowni, a także zawarte są w spalinach samo-
chodowych. W odróżnieniu od „wysokiej emisji” zanie-
czyszczenia te wydobywają się z wysokości nie większej 
niż 40 m. W wymienionych wcześniej źródłach ciepła spa-
lane są materiały, które często trudno nazwać grzewczy-
mi (śmieci, plastiki, opony etc). Często paliwem jest muł, 
uzyskiwany z kopalnianego błota, zawierający cząstecz-
ki węgla. W piecach, o jakich mowa muł spala się tylko 
częściowo i znacząca jego część wydostaje się do atmosfe-
ry. To jest właśnie jedna z przyczyn smogu oraz składnik 
kwaśnych deszczów. Wśród substancji zawartych w spa-
linach nisko emisyjnych są dwutlenek siarki, tlenek wę-
gla, dwutlenek węgla, tlenki azotu oraz liczne pyły. O ich 
szkodliwości wiemy wiele. Działają drażniąco na błonę 
śluzową górnych i dolnych dróg oddechowych, co w sytu-
acji działania długotrwałego nie-
sie niezwykle niekorzystne skut-
ki dla zdrowia. Te substancje do-
stają się do krwioobiegu i dostar-
czane są do wszystkich obsza-
rów organizmu. Tworzą trwałe 
związki we krwi, obniżając nasze 
zdolności oddechowe, co w krań-
cowych sytuacjach może prowa-
dzić nawet do śmierci.

R: Jakie grupy osób są naj-
bardziej narażone na skutki 
niskiej emisji?

MM: Wśród najbardziej narażonych wymienia się 
dzieci, osoby po ukończeniu 65 roku życia oraz przede 
wszystkim kobiety w ciąży. Ta grupa osób jest szczegól-
nie narażona. Oczywiście ma również znaczenie, w ja-
kim okresie ciąży to następuje, ale niezależnie od tego sta-
ły wpływ zanieczyszczeń powietrza z niskiej emisji jest za-
bójczy dla nienarodzonych jeszcze dzieci. Zanieczyszcze-
nia przenikają przez łożysko i mogą oddziaływać bezpo-
średnio na płód. Dzieje się to w czasie, kiedy trwa różni-
cowanie i tworzenie się tkanek i organów płodu. Toksyny 
blokują wytwarzanie się witamin A, B1, B12, kwasu folio-
wego, które są niezbędne, szczególnie dla prawidłowego 
rozwoju układu nerwowego płodu.

Większe narażenie wykazują osoby przewlekle chorują-
ce w zakresie dróg oddechowych; astma, przewlekła obtu-
racyjna choroba płuc, a także chorzy z niedomogą układu 
krążenia, cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym.

R: Co takiego szkodliwego jest w powie-
trzu w okresie grzewczym, że czujemy 
się źle i zwiększa się zachorowalność na 
m.in. górne drogi oddechowe?

MM: Zanieczyszczenia, które wydosta-
ją się z kominów lub z rur wydechowych 
samochodów zawierają gazy: dwutlenek 
siarki, tlenek węgla, dwutlenek węgla, tle-
nek azotu oraz pyły zawieszone. Zarówno 
jedne jak i drugie drażnią w pierwszej ko-
lejności górne drogi oddechowe. Powodują 
silne podrażnienie błony śluzowej dróg odde-
chowych. Ponadto, na zawieszonych cząstkach 
pyłu do organizmu mogą przedostawać się bakterie i wi-
rusy, co stanowi poważne zagrożenie infekcją.

Często dochodzi do miejscowego procesu zapalnego 
w drogach oddechowych, które przekształca się w zapa-
lenie oskrzeli, zapalenie płuc. U osób już cierpiących na 
schorzenia zapalne dróg oddechowych dochodzi do ich 
zaostrzenia. Pojawia się kaszel, katar, czasem duszno-

ści, zawroty głowy. Możliwe są powikła-
nia najbardziej poważne, do niewydol-
ności oddechowej, utraty przytomności 
i śmierci włącznie.

R: W jaki sposób zanieczyszcze-
nia dostają się do organizmu? Jakie 
powodują destrukcje?

MM: Jest to mechaniczne uszkadza-
nie najpierw nabłonka, a później błony 
śluzowej wyścielającej górne i dolne dro-
gi oddechowe. Organizm posiada me-
chanizmy obrony i je wykorzystuje, usu-
wając w sposób aktywny cząstki gazu 
i pyłu, ale przy nadmiernych ich stężeniu 
wszelkie formy obrony stają się niewy-
starczające. Powstaje odczyn zapalny, 
powiększający się pod wpływem toksycznego działania 
wielu substancji: metale ciężkie, węglowodory aroma-
tyczne. W efekcie mamy do czynienia z objawami scho-
rzeń zapalnych dróg oddechowych, a w dłuższej obser-

wacji może to prowadzić do 
przewlekłych chorób, a tak-
że chorób nowotworowych, 
chociażby z powodu muta-
gennego działania SO2.

R: Podobno „sport to 
zdrowie”. Mając na uwa-
dze wszelkie przekrocze-
nia stężeń pyłów PM10, 
PM 2,5 oraz benzopirenu 
w okresie grzewczym, to 
czy to stwierdzenie pasu-
je do rzeczywistości? Czy 

nasz organizm inaczej „przyswaja” takie powie-
trze podczas wzmożonego wysiłku fizycznego?

MM: Trudno znaleźć rozwiązanie doskonałe. Należy 
propagować ruch i uprawiać sport. Jestem tego orędow-
nikiem i przykładem. Nie jest na pewno rozwiązaniem 
dobrym bieganie wokół kotłowni, z której komina wydo-
bywa się czarny dym, albo też jogging w samym centrum 
ruchliwego miasta. Należy zatem korzystać z dróg rowe-
rowych czy biegowych jak najmniej eksponowanych na 
zanieczyszczenia. Problem jest bardzo szeroki. Dotyczy 

też predyspozycji i przygotowania ludzi uprawia-
jących sport. Jeśli ktoś, z różnych powodów nie 
oddycha nosem, tylko ustami, jego narażenie na 
zanieczyszczenia zawarte w powietrzu zwiększa 
się znacząco.

R: No dobrze. A co z pracow-
nikami, którzy muszą pra-

cować na zewnątrz. Jak się 
mogą chronić? Czy praco-

dawca ma jakiś obowiązek 
ochrony pracowników?

MM: Pewnych rzeczy trud-
no uniknąć. Jeśli jest koniecz-
na praca do wykonania w ob-
szarze mocno zanieczyszczo-
nym, to trudno jej zaniechać. 
Należy jednak minimalizo-
wać zagrożenie. Sprawy te 
regulują przepisy BHP. Pra-

codawca musi zadbać o za-
bezpieczenie pracowników w maseczki, zezwolić na do-
datkowe przerwy w pracy, może skrócić dzień pracy. Być 
może czasem trzeba o tym przypominać nadzorowi, ale to 
w trosce o nasze zdrowie.

R: Czy choroby wynikające z zanieczyszczenia 
powietrza, to trwałe uszkodzenie organizmu? Czy 

można się z nich wyleczyć? Co powinniśmy zrobić, 
aby uniknąć wszelkich powikłań, kiedy już zauwa-
żymy, że z naszym organizmem jest coś nie tak?

MM: Należy rozróżnić narażenie czasowe, krótko-
trwałe od narażenia stałego. O ile, w wyniku tego pierw-
szego nastąpi podrażnienie dróg oddechowych, odczyn 
zapalny i być może konsekwencje w postaci kaszlu, osła-
bienia, a nawet rozwiniętego zapalenia oskrzeli czy płuc, 
to można uznać sprawę za odwracalną, bez trwałych 
konsekwencji. Jeśli zaś mamy do czynienia ze stałym na-
rażeniem, kumulacją oddziaływania czynników szko-
dliwych, to konsekwencje mogą być większe i o trwałym 
charakterze. W sytuacji, kiedy zauważymy nieprawidło-
wości w naszym funkcjonowaniu, powinniśmy bez waha-
nia udać się do lekarza, nawet w trybie ostrego dyżuru.

R: Czy możemy się chronić przed niską emisją 
farmakologicznie?

MM: Nie widzę takiej możliwości prewencji. Farmako-
logię stosujemy dla leczenia już powstałych konsekwencji 
(zaostrzenie astmy, objawy zapalenia oskrzeli, duszność 
krtaniowa etc). Pamiętamy raczej o unikaniu narażenia.

R: Czy są prowadzone jakieś statystyki odno-
śnie zachorowalności w wyniku niskiej emisji. Jak 
to się przedstawia w naszym kraju?

MM: Przyznam, że nie znam opracowań szczegóło-
wych w tym zakresie. Wiadomo, że Śląsk i Kraków prze-
wodzą w niechlubnych statystykach smogowych. To 
przekłada się na liczbę zachorowań mieszkańców. Mają 
miejsce ostatnio również pozytywne zdarzenia. Dość ak-
tywnie funkcjonuje portal System Prognoz Jakości Po-
wietrza na Śląsku. Niesie niezwykle cenne informacje, tyl-
ko jest pytanie, czy one docierają do wszystkich. Najwięk-
szy problem chyba jest z upowszechnianiem istotnych da-
nych. Tu nieoceniona rola mediów! Podpisana została 
też ustawa antysmogowa i aktualnie trwają konsultacje 
w regionie, jak ograniczyć emisję zanieczyszczeń. Prace 
trwają, należy widzieć to optymistycznie.

R: Co by Pan poradził samorządowcom? Bo 
zgodnie z nową ustawą antysmogową, to oni 
właśnie podejmują kluczowe decyzje związane 
z ochroną powietrza. Jak prawo powinno przeciw-
działać niskiej emisji?

MM: Zgodnie z tym, co już powiedziałem. Ustawa jest 
podpisana. Trwają konsultacje. Na pewno należy ograni-
czyć sprzedaż mułu i iść w kierunku masowej wymiany sys-
temów ogrzewania w domach jednorodzinnych. Powin-
no się promować inicjatywy proekologiczne. To się dzieje, 
ale nie wiem, czy nie za wolno i opieszale. Oczywiście, na to 
wszystko potrzebne są pieniądze.

R: Dziękuje za rozmowę.

Prof. dr hab. med. maciejem misiołkiemRozmowa z

W piecach, o jakich 
mowa muł spala się tylko 
częściowo i znacząca 
jego część wydostaje się 
do atmosfery. To jest 
właśnie jedna z przyczyn 
smogu oraz składnik 
kwaśnych deszczów”

KierowniKiem Katedry i oddziału Klinicznego 
otorynolaryngologii i onKologii laryngologicznej w zabrzu 

ŚląsKiego uniwersytetu medycznego w Katowicach

NISKA EMISJA
Gmina Radzionków cechuje się przewagą gę-

stej zabudowy jednorodzinnej (domy wolnostoją-
ce, bliźniaki i szeregowce) wobec stosunkowo nie-
wielkiej liczby budynków wielorodzinnych (blo-
ków, kamienic i familoków). O ile bloki mieszkalne 
powszechnie podłączone są do sieci ciepłowniczej 
eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu (w którym udzia-
ły posiada Gmina Radzionków), to pozostałe bu-
dynki wielorodzinne i domy jednorodzinne w zna-
komitej większości ogrzewane są paliwem stałym 
w postaci węgla kamiennego, a w niewielkim stop-
niu gazem ziemnym, olejem opałowym czy energią 
elektryczną. Pomimo zgazyfi kowania znacznej czę-
ści Radzionkowa na początku lat 90 XX wieku, ze 
względów ekonomicznych wiele gospodarstw do-
mowych zrezygnowało z ogrzewania gazowego na 
rzecz węglowego. Niewątpliwie na decyzje miesz-
kańców o dalszym stosowaniu paliw stałych wpływ 
mają deputaty węglowe przyznawane obecnym 
i byłym pracownikom górnictwa.

Powyższe oraz położenie miejscowości w dolinie 
o przebiegu zbliżonym do południkowego jest nie-
korzystne z punktu widzenia jakości powietrza at-
mosferycznego, w szczególności w okresie grzew-
czym. Mały ruch powietrza i zamglenia wraz z du-
żym zadymieniem pochodzącym z przydomowych 
kotłowni opalanych węglem kamiennym, niejed-
nokrotnie niskiej jakości, doprowadzają do częste-
go powstawania zjawiska smogu, mającego nega-
tywne oddziaływanie na zdrowie i jakość życia lu-
dzi.

Dodatkowym problemem i elementem zwięk-
szającym poziom zanieczyszczeń w powietrzu jest 
spalanie odpadów w paleniskach domowych. Zja-
wisko to jest bardzo uciążliwe głównie z tego wzglę-
du, iż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miej-
sca powstawania.

TRANSPORT
Wpływ emisji zanieczyszczeń z transportu na 

stan powietrza w Radzionkowie jest trudny do 
oszacowania – z jednej strony przez miasto nie 

przebiega żaden znaczący szlak dro-
gowy (autostrada A1 omija gmi-
nę od południa, droga wojewódzka 

nr 911 biegnie przy granicy mia-
sta), z drugiej strony brak pełnej 

obwodnicy sprawia, że cały ruch odbywa się przez 
centrum miasta, a problem dużego natężenia ru-
chu samochodowego szczególnie odczuwalny jest 
w Rojcy, wzdłuż ul. Z. Nałkowskiej i ul. J. Kużaja.

INNE ZANIECZYSZCZENIA
Jakość powietrza w Gminie Radzionków po-

garszają uciążliwe odory pochodzące z niektórych 
zakładów zlokalizowanych w dzielnicy Rojca lub 
w granicach Bytomia. Rozwiązywanie tego rodza-
ju spraw jest szczególnie skomplikowane i ograni-
czone ze względu na ich częsty społeczny charakter 
oraz brak uregulowań prawnych dotyczących emi-
sji odorów.

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA
Gmina Radzionków, dążąc do poprawy 

jakości powietrza atmosferycznego w mie-
ście, w latach ubiegłych:

 ● dotowała z budżetu gminy – od 1998 roku – za-
kup niskoemisyjnych kotłów grzewczych przez 
osoby fi zyczne,

 ● w roku 2010 w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego doprowadziła do pełnej termomo-
dernizacji wszystkich podlegających jej budyn-
ków placówek oświatowych,

 ● przyjęła Projekt założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
Gminy Radzionków w 2012 r.,

 ● przyjęła Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla 
Gminy Radzionków na lata 2015-2016 oraz złoży-
ław 2014 roku wniosek o dofi nansowanie realiza-
cji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach na zadanie pn. „Modernizacja źródeł 
ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ra-
mach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla 
Gminy Radzionków – KAWKA“

 ● modernizowała kotłownie w budynkach uży-
teczności publicznej,

 ● przeprowadzała kontrole spalania odpadów 
w paleniskach domowych,

 ● przeprowadzała ciągłe działania związane z do-
kumentacją dotyczącą budowy obwodnicy (na-
zwa projektu: Realizacja przyjaznej środowi-
sku i niskoemisyjnej organizacji transportu pu-
blicznego w Subregionie Centralnym poprzez 
ograniczenie i uspokojenie ruchu samocho-

dowego w centrum Miasta Radzionków wraz 
z budową II etapu obwodnicy i ścieżek rowe-
rowych, umożliwiającymi w efektywny sposób 
połączenie Powiatu Tarnogórskiego i północ-
nych dzielnic Bytomia z centrum aglomeracji,

 ● zajmowała się bieżącym sprzątaniem na mokro 
dróg, chodników w miastach i miejscach za-
gęszczonej zabudowy ze szczególną staranno-
ścią po sezonie zimowym, po ustąpieniu śnie-
gów,

 ● przeprowadzała inwestycje związane z utwar-
dzaniem powierzchni dróg,

 ● zamieszczała w zapisach miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zapisy do-
tyczące spraw związanych z ochroną powietrza 
atmosferycznego.

NAJWAŻNIEJSZE PLANY NA 
NAJBLIŻSZE LATA

 ● Przeprowadzanie kontroli dotyczących spala-
nia odpadów w paleniskach domowych oraz 
spalania odpadów zielonych na otwartej prze-
strzeni,

 ● Realizacja Programu Ograniczenia Ni-
skiej Emisji dla Gminy Radzionków na lata 
2015-2016 – KAWKA,

 ● Udzielanie wsparcia fi nansowego w postaci do-
tacji celowej na modernizację systemu ogrze-
wania dla mieszkańców na podstawie lokalne-
go regulaminu dofi nansowania,

 ● Zwiększenie obszarów zieleni ochronnej 
w miastach zapewniającej wymianę powietrza 
w obszarach gęstej zabudowy oraz w sąsiedz-
twie głównych szlaków komunikacyjnych,

 ● Regularne utrzymanie czystości nawierzchni 
dróg (czyszczenie metodą mokrą),

 ● Prowadzenie planów rewitalizacji terenów 
miejskich obejmujących modernizacje budyn-
ków miejskich, terenów parków i zieleńców 
zmiany w układzie komunikacyjnym centrów 
miast, zmiany w infrastrukturze miejskiej za-
pewniając poprawę komfortu mieszkańców,

 ● Przebudowa oświetlenia ulicznego – osiągnię-
cie oszczędności zużycia energii elektrycznej 
dla oświetlenia ulicznego w Gminie Radzion-
ków,

 ● Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Radzionków oraz Planu Mobilności 
Miejskiej.

GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ

POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
W GMINIE RADZIONKÓW
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Redakcja: Jak niska emisja wpływa na nasze 
zdrowie?

Prof. dr hab. med. Maciej Misiołek: Pojęcie „ni-
ska emisja” obejmuje zanieczyszczenie powietrza zarów-
no gazami, jak i pyłem. Te szkodliwe substancje wydoby-
wają się z kominów wielu domów jednorodzinnych, nie-
wielkich kotłowni, a także zawarte są w spalinach samo-
chodowych. W odróżnieniu od „wysokiej emisji” zanie-
czyszczenia te wydobywają się z wysokości nie większej 
niż 40 m. W wymienionych wcześniej źródłach ciepła spa-
lane są materiały, które często trudno nazwać grzewczy-
mi (śmieci, plastiki, opony etc). Często paliwem jest muł, 
uzyskiwany z kopalnianego błota, zawierający cząstecz-
ki węgla. W piecach, o jakich mowa muł spala się tylko 
częściowo i znacząca jego część wydostaje się do atmosfe-
ry. To jest właśnie jedna z przyczyn smogu oraz składnik 
kwaśnych deszczów. Wśród substancji zawartych w spa-
linach nisko emisyjnych są dwutlenek siarki, tlenek wę-
gla, dwutlenek węgla, tlenki azotu oraz liczne pyły. O ich 
szkodliwości wiemy wiele. Działają drażniąco na błonę 
śluzową górnych i dolnych dróg oddechowych, co w sytu-
acji działania długotrwałego nie-
sie niezwykle niekorzystne skut-
ki dla zdrowia. Te substancje do-
stają się do krwioobiegu i dostar-
czane są do wszystkich obsza-
rów organizmu. Tworzą trwałe 
związki we krwi, obniżając nasze 
zdolności oddechowe, co w krań-
cowych sytuacjach może prowa-
dzić nawet do śmierci.

R: Jakie grupy osób są naj-
bardziej narażone na skutki 
niskiej emisji?

MM: Wśród najbardziej narażonych wymienia się 
dzieci, osoby po ukończeniu 65 roku życia oraz przede 
wszystkim kobiety w ciąży. Ta grupa osób jest szczegól-
nie narażona. Oczywiście ma również znaczenie, w ja-
kim okresie ciąży to następuje, ale niezależnie od tego sta-
ły wpływ zanieczyszczeń powietrza z niskiej emisji jest za-
bójczy dla nienarodzonych jeszcze dzieci. Zanieczyszcze-
nia przenikają przez łożysko i mogą oddziaływać bezpo-
średnio na płód. Dzieje się to w czasie, kiedy trwa różni-
cowanie i tworzenie się tkanek i organów płodu. Toksyny 
blokują wytwarzanie się witamin A, B1, B12, kwasu folio-
wego, które są niezbędne, szczególnie dla prawidłowego 
rozwoju układu nerwowego płodu.

Większe narażenie wykazują osoby przewlekle chorują-
ce w zakresie dróg oddechowych; astma, przewlekła obtu-
racyjna choroba płuc, a także chorzy z niedomogą układu 
krążenia, cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym.

R: Co takiego szkodliwego jest w powie-
trzu w okresie grzewczym, że czujemy 
się źle i zwiększa się zachorowalność na 
m.in. górne drogi oddechowe?

MM: Zanieczyszczenia, które wydosta-
ją się z kominów lub z rur wydechowych 
samochodów zawierają gazy: dwutlenek 
siarki, tlenek węgla, dwutlenek węgla, tle-
nek azotu oraz pyły zawieszone. Zarówno 
jedne jak i drugie drażnią w pierwszej ko-
lejności górne drogi oddechowe. Powodują 
silne podrażnienie błony śluzowej dróg odde-
chowych. Ponadto, na zawieszonych cząstkach 
pyłu do organizmu mogą przedostawać się bakterie i wi-
rusy, co stanowi poważne zagrożenie infekcją.

Często dochodzi do miejscowego procesu zapalnego 
w drogach oddechowych, które przekształca się w zapa-
lenie oskrzeli, zapalenie płuc. U osób już cierpiących na 
schorzenia zapalne dróg oddechowych dochodzi do ich 
zaostrzenia. Pojawia się kaszel, katar, czasem duszno-

ści, zawroty głowy. Możliwe są powikła-
nia najbardziej poważne, do niewydol-
ności oddechowej, utraty przytomności 
i śmierci włącznie.

R: W jaki sposób zanieczyszcze-
nia dostają się do organizmu? Jakie 
powodują destrukcje?

MM: Jest to mechaniczne uszkadza-
nie najpierw nabłonka, a później błony 
śluzowej wyścielającej górne i dolne dro-
gi oddechowe. Organizm posiada me-
chanizmy obrony i je wykorzystuje, usu-
wając w sposób aktywny cząstki gazu 
i pyłu, ale przy nadmiernych ich stężeniu 
wszelkie formy obrony stają się niewy-
starczające. Powstaje odczyn zapalny, 
powiększający się pod wpływem toksycznego działania 
wielu substancji: metale ciężkie, węglowodory aroma-
tyczne. W efekcie mamy do czynienia z objawami scho-
rzeń zapalnych dróg oddechowych, a w dłuższej obser-

wacji może to prowadzić do 
przewlekłych chorób, a tak-
że chorób nowotworowych, 
chociażby z powodu muta-
gennego działania SO2.

R: Podobno „sport to 
zdrowie”. Mając na uwa-
dze wszelkie przekrocze-
nia stężeń pyłów PM10, 
PM 2,5 oraz benzopirenu 
w okresie grzewczym, to 
czy to stwierdzenie pasu-
je do rzeczywistości? Czy 

nasz organizm inaczej „przyswaja” takie powie-
trze podczas wzmożonego wysiłku fizycznego?

MM: Trudno znaleźć rozwiązanie doskonałe. Należy 
propagować ruch i uprawiać sport. Jestem tego orędow-
nikiem i przykładem. Nie jest na pewno rozwiązaniem 
dobrym bieganie wokół kotłowni, z której komina wydo-
bywa się czarny dym, albo też jogging w samym centrum 
ruchliwego miasta. Należy zatem korzystać z dróg rowe-
rowych czy biegowych jak najmniej eksponowanych na 
zanieczyszczenia. Problem jest bardzo szeroki. Dotyczy 

też predyspozycji i przygotowania ludzi uprawia-
jących sport. Jeśli ktoś, z różnych powodów nie 
oddycha nosem, tylko ustami, jego narażenie na 
zanieczyszczenia zawarte w powietrzu zwiększa 
się znacząco.

R: No dobrze. A co z pracow-
nikami, którzy muszą pra-

cować na zewnątrz. Jak się 
mogą chronić? Czy praco-

dawca ma jakiś obowiązek 
ochrony pracowników?

MM: Pewnych rzeczy trud-
no uniknąć. Jeśli jest koniecz-
na praca do wykonania w ob-
szarze mocno zanieczyszczo-
nym, to trudno jej zaniechać. 
Należy jednak minimalizo-
wać zagrożenie. Sprawy te 
regulują przepisy BHP. Pra-

codawca musi zadbać o za-
bezpieczenie pracowników w maseczki, zezwolić na do-
datkowe przerwy w pracy, może skrócić dzień pracy. Być 
może czasem trzeba o tym przypominać nadzorowi, ale to 
w trosce o nasze zdrowie.

R: Czy choroby wynikające z zanieczyszczenia 
powietrza, to trwałe uszkodzenie organizmu? Czy 

można się z nich wyleczyć? Co powinniśmy zrobić, 
aby uniknąć wszelkich powikłań, kiedy już zauwa-
żymy, że z naszym organizmem jest coś nie tak?

MM: Należy rozróżnić narażenie czasowe, krótko-
trwałe od narażenia stałego. O ile, w wyniku tego pierw-
szego nastąpi podrażnienie dróg oddechowych, odczyn 
zapalny i być może konsekwencje w postaci kaszlu, osła-
bienia, a nawet rozwiniętego zapalenia oskrzeli czy płuc, 
to można uznać sprawę za odwracalną, bez trwałych 
konsekwencji. Jeśli zaś mamy do czynienia ze stałym na-
rażeniem, kumulacją oddziaływania czynników szko-
dliwych, to konsekwencje mogą być większe i o trwałym 
charakterze. W sytuacji, kiedy zauważymy nieprawidło-
wości w naszym funkcjonowaniu, powinniśmy bez waha-
nia udać się do lekarza, nawet w trybie ostrego dyżuru.

R: Czy możemy się chronić przed niską emisją 
farmakologicznie?

MM: Nie widzę takiej możliwości prewencji. Farmako-
logię stosujemy dla leczenia już powstałych konsekwencji 
(zaostrzenie astmy, objawy zapalenia oskrzeli, duszność 
krtaniowa etc). Pamiętamy raczej o unikaniu narażenia.

R: Czy są prowadzone jakieś statystyki odno-
śnie zachorowalności w wyniku niskiej emisji. Jak 
to się przedstawia w naszym kraju?

MM: Przyznam, że nie znam opracowań szczegóło-
wych w tym zakresie. Wiadomo, że Śląsk i Kraków prze-
wodzą w niechlubnych statystykach smogowych. To 
przekłada się na liczbę zachorowań mieszkańców. Mają 
miejsce ostatnio również pozytywne zdarzenia. Dość ak-
tywnie funkcjonuje portal System Prognoz Jakości Po-
wietrza na Śląsku. Niesie niezwykle cenne informacje, tyl-
ko jest pytanie, czy one docierają do wszystkich. Najwięk-
szy problem chyba jest z upowszechnianiem istotnych da-
nych. Tu nieoceniona rola mediów! Podpisana została 
też ustawa antysmogowa i aktualnie trwają konsultacje 
w regionie, jak ograniczyć emisję zanieczyszczeń. Prace 
trwają, należy widzieć to optymistycznie.

R: Co by Pan poradził samorządowcom? Bo 
zgodnie z nową ustawą antysmogową, to oni 
właśnie podejmują kluczowe decyzje związane 
z ochroną powietrza. Jak prawo powinno przeciw-
działać niskiej emisji?

MM: Zgodnie z tym, co już powiedziałem. Ustawa jest 
podpisana. Trwają konsultacje. Na pewno należy ograni-
czyć sprzedaż mułu i iść w kierunku masowej wymiany sys-
temów ogrzewania w domach jednorodzinnych. Powin-
no się promować inicjatywy proekologiczne. To się dzieje, 
ale nie wiem, czy nie za wolno i opieszale. Oczywiście, na to 
wszystko potrzebne są pieniądze.

R: Dziękuje za rozmowę.

Prof. dr hab. med. maciejem misiołkiemRozmowa z

W piecach, o jakich 
mowa muł spala się tylko 
częściowo i znacząca 
jego część wydostaje się 
do atmosfery. To jest 
właśnie jedna z przyczyn 
smogu oraz składnik 
kwaśnych deszczów”

KierowniKiem Katedry i oddziału Klinicznego 
otorynolaryngologii i onKologii laryngologicznej w zabrzu 

ŚląsKiego uniwersytetu medycznego w Katowicach
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Dwa lata temu, 25.11.2013 r., aktem II SA/Kr 490/14 
Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił, że zezwala 
używać do ogrzewania domów i budynków wyłącznie gazu 
i oleju opałowego, czyli zakazał ogrzewania domów węglem 
i drewnem. Uchwała nie dotyczyła wszystkich, np. nie dot. 
Firm, które uzyskują pozwolenie zintegrowane wg. przepi-
sów ochrony środowiska.

Jak niemądry i nieodpowiedzialny był to przepis, świad-
czy fakt, że dwóch pierwszych prawników i nawet student 
prawa, których zapytałem o zdanie, po krótkiej analizie art. 
96 ustawy Prawo Ochrony Środowiska stwierdzili, że taka 
uchwała nie obroni się w sądzie.

Jej skutek będzie taki, jak gdyby onegdaj król Krak za-
kazał smokowi zjadać młode panny – skomentował w tym 
tonie student.

Sama uchwała była niezgodna z prawem, nieuczciwa, bo 
np. w ostatniej chwili usunięto z niej zapis dot. kominków, 
a prawdopodobnie większość 39 członków sejmiku mało-
polskiego posiada w domu piękny kominek, który nie dymi 
i nie powoduje żadnego smogu. Uchwała nawet w swoim 
naukowym uzasadnieniu zawierała dane, które podważają 
jej uczciwość: cyt.: „Program ochrony powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego wskazuje, że średni udział lokal-
nych powierzchniowych źródeł emisji w stężeniach śred-
niorocznych pyłu zawieszonego PM10 dla Krakowa wy-
nosi 42%. W przypadku stężeń pyłu PM 2,5 jest to udział 
w wysokości 37%, a dla benzo (a) pirenu aż 68%.”

Dlaczego więc ktoś kto odpowiada za 37%, 42%, 
a nawet 68% emisji ma ponosić koszty pozostałych 
udziałowców smogu? Dlaczego właściciel kotła 
na pellet, ekogroszek lub zgazowującego drewno, 
emitującego śladowe ilości zanieczyszczeń ma być 
ukarany za swoją super ekologiczną inwestycję ra-
zem z właścicielem 20-letniego „kopciucha”, w któ-
rym na dodatek razem z opałem spala stare buty, 
pełne pampersy wnuka i zużyty olej silnikowy?

Dwie Panie, mieszkanki Krakowa z powodzeniem za-
skarżyły uchwałę w WSA, a następnie NSA potwierdził jej 
niezgodność z prawem, miało być czysto, zdrowo, a wyszła 
słabo i SMOG niestety pożera kolejne ofi ary.

Co wydarzyło się dalej? Widząc zmartwionego nieko-
ronowanego króla miasta, pomysłowy, niczym Szewczyk 
Dratewka, poseł Arkit postanowił uratować mieszkańców 
przed Smogiem i zmienić ustawę Prawo Ochrony Środo-
wiska, uzasadniając to wprost potrzebą ratowania krakow-
skiego przepisu, „musimy to zrobić szybko” mówił w jed-
nym z wywiadów. I tak konsekwencją bardzo słabej kra-
kowskiej uchwały jest nowelizacja Prawa Ochrony Środo-
wiska, tworzona w pośpiechu, dla ratowania „słusznej idei 
ograniczania palenia w piecach”. Od słusznej idei do mą-
drego prawa droga daleka, a pośpiech nie sprzyja.

oto najwaŻniejsze argumenty i wątPliwoŚci 
mÓwiące o tym, Że „ustawa antysmogowa”
nie jest dobrze Przygotowana:

1.  Nie tylko spalanie węgla.
Najbardziej niesprawiedliwe i szkodliwe dla zdrowia 

mieszkańców miast jest to, że ustawa pominęła całkowi-
cie zagrożenia wynikające z użytkowania silników diesla. 
W trakcie prac wycofano zapisy dot. ograniczeń ruchu sa-
mochodowego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już 
w 2012 roku zaliczyła spaliny diesla do najwyższej kategorii 
substancji rakotwórczych na równi z azbestem, dymem ty-

toniowym, gazem musztardowym i arsenem. 
W dymie z silników diesla jest 140 sub-
stancji, także WWA z benzo(a) pirenem, 

a ich emisja rośnie wraz z wiekiem auta 
i zużyciem oleju silnikowego. Czy ktoś 

z czytelników zwraca uwagę na dymiące rury starszych 
samochodów z oznaczeniem D lub TDI?

W Polsce średni wiek samochodów to ok 
13 lat, do Polski sprowadza się rocznie ok 
600-900 tys. używanych samochodów, z cze-
go tylko w 1 półroczu tego roku 55% z nich to 
auta powyżej 10 lat! Tymczasem w Wielkiej Bryta-
nii, Francji i Hiszpanii lawinowo zwiększa się sprze-
daż aut hybrydowych i elektrycznych. Polski skup pięk-
nych, zachodnich, strzelających podczas każdego przy-
spieszania szarym dymem aut trwa, a bezwzględni wła-
ściciele dymiących kotłów trują swoimi spalinami dzie-
ci wożone w bezpiecznych fotelikach, ich kierowców 
i przechodniów w każdym dużym mieście, SMOG!

Ile w Krakowie jeździ dymiących na szaro diesli, ile 
wjeżdża do centrum dymiących starych autobusów? 
Ofi cjalnie w gminie Kraków jest 85 tys. samochodów 
diesel w wieku powyżej 10 lat! To stanowi 50% wszyst-
kich diesli w gminie! Do tego dochodzi kilkadziesiąt tys. 
niemłodszych i niezarejstrowanych aut z wielu ościennych 
województw.

Emisja liniowa z pojazdów nie jest tak spekta-
kularna jak z kominów, ale stawiam tezę, że jest 
bardziej szkodliwa dla zdrowia ludzi ze względu 
na wysokie stężenia blisko naszych płuc.

Ilość szkodliwych spalin z samochodu jest wyższa przy 
silniku zimnym – węglowodorów nawet 5-krotnie. Die-
sel rozgrzewa się dłużej niż benzynowy, a silnik samocho-
dowy osiąga w pełni właściwą temperaturę średnio po ok. 
20 minutach (14 km) i wg badań ok 2/3 wszystkich podró-
ży autem trwa właśnie do 20 minut, w małym, słabo prze-
wietrzanym Krakowie jest dokładnie tak samo! Samocho-
dy poruszają się w nieustannych korkach często zatrzymu-
jąc i przyspieszając. W zimie rozgrzewanie wszystkich sil-
ników jest dłuższe. I wspomnę tylko o problemie demon-
tażu fi ltrów cząstek stałych, który także wynika z krótkich 
tras samochodów.

Uchwała krakowska i stworzona dla jej ratowania no-
welizacja ustawy POŚ wykorzystywały dane z miejskiego 
monitoringu mówiące o przekroczeniach pyłu zawieszone-
go, każdy może sprawdzić, że przekroczenia pyłu 
zawieszonego zdarzają się także w lecie: w sierp-
niu br. – 15 dni powyżej normy na al. Krasińskie-
go i 7 dni w Nowej Hucie! Natomiast na zwiększone za-
pylenie miesiącach zimowych wpływa: znikome wykorzy-
stywanie rowerów i przyjazd w październiku ok. 200 tys. 
studentów, co powoduje wg ZIKIT w Krakowie zwiększo-
ny ruch samochodowy o ok. 30%, do tego dołóżmy zużycie 
opon i klocków hamulcowych oraz podczas mroźnej zimy – 
dziennie nawet 200 ton piasku z solą, wysypywanych i roz-
cieranych przez ruch kołowy.

Sumarycznie średnio na przełomie 2014/2015 zapyle-
nie w sezonie grzewczym było większe o 88% od zapylenia 
w pozostałych miesiącach. Więc w miesiącach letnich mie-
liśmy 100 jednostek pyłu, do niego ogrzewanie dołożyło 
88 j., czy ktoś zagwarantuje, że te 100 jednostek pyłu z róż-
nych źródeł, w tym silników diesla jest mniej szkodliwe od 
tych dodanych 88 w zimie?

Co do znacznych przekroczeń benzo (a) pirenów w Pol-
sce, wg publikacji IChPW w Zabrzu – najpoważniejszego 
polskiego ośrodka zajmującego się spalaniem paliw sta-
łych, emisja B (a) P z spalania odpadów jest 3,5 krotnie 
większa niż z węgla kamiennego (w starszych kotłach), 
a z kolei spalanie węgla w postaci ekogroszku stanowi tylko 
ok 15% emisji B (a) P tradycyjnego węgla, ok 2 mg na 1 GJ 
ciepła. Spalanie oleju opałowego – na ogrzewanie, którym 
zezwalała krakowska uchwała, emituje ok. 2 krotnie więcej 
tej szkodliwej substancji niż spalanie ekogroszku.

Bardzo duża emisja węglowodorów aromatycznych 
w tym B (a) P występuje w spalaniu mułu węglowego, któ-
ry nie powinien być dopuszczony do obrotu, a spala się 
go w Polsce ok. 1 mln ton rocznie! (IChPW w Zabrzu RI 
8/2015).

Dodam, że wg European Federation for Transport and 
Environment zanieczyszczenia emitowane przez silniki 
statków spalinowych wpływających do portów, powodują 
w Europie 50 tys. przedwczesnych zgonów rocznie. Czy sa-
mochody w mieście mają podobne działanie?

Brytyjski rząd podaje, że z powodu zanieczysz-
czeń powietrza co roku umiera w Anglii 29 tys. 
osób (w Polsce liczby mówią o 43-45 tys.), tam w związ-
ku z zanieczyszczeniami władze sugerują m.in. budowa-
nie szkół, domów opieki i szpitali z dala od ruchliwych dróg 
i promowanie innych niż samochody środków transportu. 
Sugerują. Nie zamykają, skracających życie, istniejących 
obiektów.

Jaki jest średni wiek auta w Wielkiej Brytanii? 
Poniżej 7 lat!

Poza emisjami powierzchniowymi i liniowymi są jeszcze 
emisje punktowe i objętościowe.

Są też zabójcze dla zdrowia, wymykające się klasyfi ka-
cjom i ewidencjom: spalanie odpadów w małych zakładach 
samochodowych, meblarskich, w tym zużytego oleju opa-
łowego, fi ltrów, el. plastikowych, odpadów meblarskich. To 
wg. mnie często zachowania kryminalnie odpowiedzialne, 
ale nie do wykrycia przez standardowe kontrole urzędów. 
Karta przekazania odpadów jest wypełniona? Faktura od-
bioru jest? Jest SMOG.

Czy na pewno właściciele domów ogrzewanych 
paliwem stałym powinni ponosić moralną i ekono-
miczną odpowiedzialność za szkodzenie innym?

Istotnym argumentem za zmianą przepisów były dane 
mówiące o 45 tys. przedwczesnych zgonach w Polsce z po-
wodu chorób płuc, jednak nie ma precyzyjnych danych 
mówiących o tym jakiego rodzaju zanieczyszczenia przy-
czyniają się do poszczególnych chorób i obwinianie tutaj 
w pierwszej kolejności właścicieli kotłowni jest dużym nad-
użyciem!
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Za nowotwory płuc, podobnie jak za POChP w 90% 
przypadków odpowiada dym tytoniowy – oprócz niego 
jeszcze 5 innych czynników tej choroby, na jednym z ostat-
nich zanieczyszczenie powietrza!

Nie ma naukowych danych potwierdzających skład 
i rozmieszczenie krakowskiego smogu, prof. Marian Ma-
zur z AGH, poddaje w wątpliwość badania firmy Atmoterm 
i prowadzi badania, które mają pomóc rozpoznać skład za-
nieczyszczeń w Krakowie.

Bez wątpienia piece, kotły, węgiel, ale także jego 
jakość i sposób spalania przyczyniają się do smogu, 
ale znowelizowana ustawa na nich tylko się skupia-
jąca nie zapewni czystego i zdrowego powietrza.

2.  Brak odwołania się do normy PN-EN 303-5:2012.
Jedną z możliwości jaką daje znowelizowana usta-

wa, jest określenie parametrów technicznych lub parame-
trów emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, 
chodzi m.in. o kocioł, piec etc., i tutaj poważny problem, 
bo ustawa nie odnosi się wprost do normy technicznej PN
-EN 303-5:2012, która określa w klasach 3, 4 i najlepszej 
5 dopuszczalne emisje kotłów, ani też nie daje uprawnień 
odpowiedniemu ministrowi do wydania rozporządzeń dot. 
urządzeń i instalacji. Sejmiki mogą więc szukać innych po-
mysłów, np. wprowadzić swoje własne parametry, które 
nie wiadomo, jak i gdzie badać lub których nie da się zba-
dać. Przykładem jest projekt kolejnej krakowskiej uchwały, 
w tym zakresie nieprecyzyjny! 

Ustawa powinna określić normę, wg której można iden-
tyfikować urządzenia i instalacje dopuszczone do spala-
nia paliw i także wskazać tryb postępowania w przypadku 
zmiany tej normy. 

Tutaj ważna informacja - w Polsce jest dostępnych do-
piero kilka modeli kotłów węglowych, które spełniają naj-
wyższą 5 klasę emisji zanieczyszczeń wg normy PN-EN 
303-5:2012. Jest to norma europejska, z bardzo wy-
magającymi parametrami emisji spalin, przyjęta 
w Polsce z tłumaczenia niemieckiego w sierpniu 2012 roku. 
Według prawa, aby kotły otrzymały  jedną z klas w niej wy-
mienionych, muszą przejść badania w laboratorium posia-
dającym akredytację PCA na normę i właściwe procedury 
badań. 

Stara norma z 2002 roku zupełnie inaczej oznaczała ko-
tły wg klasy emisji spalin. Natomiast wszystkie dotychczas 
wydawane świadectwa z Instytutu Chemicznej Przeróbki 
Węgla w Zabrzu, tzw. zielone jabłuszka, nijak się mają do 
oznaczenia kotła zgodnie z obowiązującą normą na jedną 
z klas emisji. Wiele kotłów z zielonym jabłuszkiem nie jest 
w stanie otrzymać nawet 4 lub 3 klasy, ze względu na inną, 
bardziej rygorystyczną metodologię przeprowadzania ba-
dania urządzenia. 

Niech nikt nie ma wątpliwości - kotły kwalifikujące 
się do 3 klasy czystości spalin opalane właś́ciwym 
paliwem, to urządzenia w pełni bezpieczne. 

Kotły klasy 5 ale i 4 to naprawdę bardzo ekologiczne 
urządzenia, nie zobaczymy z nich prawie żadnego dymu, 
a jeśli już, to raczej parę wodną podobną do tej z kotłów ga-
zowych. Dla porównania podam, że stare kotły komorowe 
emitują od 400 do 4000 mg pyłu/m3 spalin i więcej, a ko-
tły 5 klasy do 40 mg pyłu na m3. Czyli 10-100 razy mniej!

3.  Brak norm dot. opału i węgla.
Ustawa może być trudna w realizacji, ponieważ nie ma 

w polskim prawie definicji rodzajów i kategoryzacji jako-
ściowej paliw stałych ani obowiązujących norm na opał 
stały i węgiel jaki można wprowadzać do sprzedaży, stąd 
uchwały sejmików korzystające z art. 96 POŚ, będą zmu-
szone powoływać się na potoczne nazwy i nieokreśloną (!) 
jakość tych paliw. Co z kolei może być kolejnym proble-
mem w przypadku zaskarżenia błędnie przygotowanych 
uchwał.

Dzisiaj są normy prawie na wszystko co znajduje się 
w handlu, na pewno na olej opałowy, gaz, benzynę, ale nie 
ma żadnej regulującej jakość węgla, którym ogrze-
wanych jest prawie 70% polskich domów.

4.  Brak precyzji lub błąd w treści.
Wg pkt. 3 poniżej, spójniki „lub” wykluczają jednocze-

sne określenie rodzaju i jakości paliwa i jednocześnie pa-
rametrów technicznych instalacji, a przy tym ustawa daje 
władzom możliwość popełnienia błędów, niepotrzebnych 
uproszczeń i po prostu kolejnych nieskutecznych aktów 
prawnych. Jest też pewna nieścisłość dot. sposobu kon-

sultacji z władzami samorządowymi, ale to już dylemat dla 
bardziej drobiazgowych sędziów WSA.

„Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa :
1) granice obszaru, na którym wprowadza się ogranicze-

nia lub zakazy, o których mowa w ust. 1;
2) rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wpro-

wadza się ograniczenia lub zakazy, o których mowa w ust. 1;
3) rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stoso-

wania lub których stosowanie jest zakazane na obsza-
rze, o którym mowa w pkt 1, lub parametry techniczne lub 
rozwiązania techniczne lub parametry emisji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do sto-
sowania na tym obszarze.

5.  Ustawa jest probiurokratyczna.
Ustawa, jak wiele z nich, nie ogranicza biurokracji. Daje 

możliwość do 16 (a może wkrótce 18) odrębnych postę-
powań, ekspertyz, konsultacji społecznych, posiedzeń rad 
gmin, powiatów, opinii prawniczych, posiedzeń sejmików, 
zaskarżeń, uchyleń, kasacji i trwającego Smogu! Chyba lepiej 
stworzyć ustawę, która jednym procesem urzędowym roz-
wiąże problem w całej Polsce, wg odpowiednich kryteriów.

6.  Sprzyja konfliktom i naciskom różnych branż.
Ustawa sprzyja konfliktom i  naciskom  różnych grup 

interesów. Jak ustawa nie jest konkretna w swoich wytycz-
nych, to zawsze jest wiele możliwości lub wiele różnych 
możliwości lub wielu potrafiących kogoś do czegoś przeko-
nać. Będą naciski zagranicznych koncernów broniących in-
teresów własnych, gazu i chińskich poddostawców kompo-
nentów, z drugiej strony polskiej branży producentów ko-
tłów, którzy zobowiązani europejskimi normami produku-
ją coraz lepsze innowacyjne kotły na węgiel i biomasę.

7.  Negatywne skutki  społeczne.
Ustawa nie uwzględnia kosztów ekonomicznych i strat 

zdrowotnych do jakich może się przyczynić. Polacy są na-
rodem niezamożnym, wg dziennikarzy wp.pl, z cyklu ar-
tykułów: „Na co stać Polaka?”, Niemiec za swoją średnią 
pensję może kupić 3-krotniej więcej paliwa do samocho-
du. Wg wyliczeń podobnie jest z gazem, którego w Niem-
czech cena nominalna jest nieco wyższa (ok. 4,9 eurocen-
ta za 1kWh), jednak Polak za taką samą część pensji może 
mieć ogrzewanie gazowe na jedną zimę, a Niemiec aż na 
trzy zimy! Czy to duża różnica? Niezależnie od tego przy-
puszczam, że średnia energochłonność niemieckiego bu-
downictwa jest mniejsza od polskiego. Na pociechę wg ww. 
zestawienia z 2013 r., wśród 20 artykułów i usług, jest je-
den (sł. jeden), którego Polak może za pensję kupić więcej 
- to są ziemniaki! Smog?

Tu wobec takiej statystyki postawię pytanie; czy 
zakazywanie uczciwym ludziom, ogrzewania bu-
dynków węglem i drewnem, które są 2-krotnie 
tańsze od gazu i kilkakrotnie od prądu, spalanych 
właściwie w urządzeniach spełniających europej-
ską normę, będzie miało pozytywny skutek w po-
staci wydłużania życia Polaków?

Długotrwały stres sprzyja m. in.: cukrzycy, choro-
bie wrzodowej, miażdżycy, nadciśnieniu, chorobie niedo-
krwiennej serca, osłabieniu układu immunologicznego, 
chorobom nowotworowym i depresji.

Ogrzewanie to jedna z podstawowych potrzeb 
rodzin i największa część kosztów utrzymania domu. 
W Polsce wg GUS aż 2,8 mln osób 
żyje w skrajnym ubóstwie, tj. z do-
chodem poniżej ok. 460 zł na osobę. 
Czy w stresie, bez pewności skrom-
nych zarobków żyją rodzice rodzin 
wielodzietnych, których 
aż 27% dotkniętych jest 
właśnie skrajnym ubó-
stwem. 

Dodam typowe ko-
mentarze interneto-
we, dot. jednego z wie-
lu „mądrych” art. o za-
kazie węgla.

8.  Ustawa nie za-
pewnia efektu zachęty i nie 
wspiera w żadnej mierze naj-
nowszych dostępnych technolo-
gii dot. kotłów na paliwa stałe.

Ustawa nie zapewnia efek-
tu zachęty i nie wspiera w żadnej 

mierze najnowszych dostępnych technologii dot. kotłów na 
paliwa stałe. Inna nowelizacja POŚ z 2014 r. była skutkiem 
dyrektywy IED i wprowadziła dla podmiotów przemysło-
wych obowiązki z tzw. konkluzji BAT, wg której należy do-
stosowywać istniejące instalacje do najlepszych dostęp-
nych rozwiązań. 

Czy taką samą filozofię można i należałoby zastosować 
w przypadku indywidualnych wytwórców energii i jedno-
cześnie jej konsumentów? Dla przykładu podam:

• we Francji trwa obecnie program dopłat do zaku-
pu samochodów elektrycznych i hybrydowych, przy 
jednoczesnym złomowaniu starego samochodu 
z silnikiem diesla dopłata wynosi 10 tys. euro, czyli 
42 000 zł. 

• w Niemczech aktualnie dopłata do kotłów na paliwa 
stałe spełniających określone normy wynosi: 2000 
euro przy kotle na drewno kawałkowe, 3500 euro 
przy kotle na pellet (!), więc do 14 700 zł 

• w Czechach instalujac kocioł na ekogroszek spełnia-
jący 5 klasę emisji spalin i także właściwą emisję NOx  
można otrzymać dofinansowanie ok 120 000 cze-
skich koron, czyli ok 18 000 zł 

Przy czym tak się składa, że wszystkie zaprezentowane 
subsydiowane pojazdy i urządzenia, zapewniają użytkow-
nikom znacznie niższe koszty eksploatacji na przyszłość. 

9.  Ogranicza wolności i prawa obywatelskie w sytuacji 
gdy innymi, bardziej sprawiedliwymi działaniami można 
osiągnąć podobne efekty.

Różnica w traktowaniu obywateli przez władzę jest bar-
dzo widoczna porównując przykład Polski i Czech. W Pol-
sce powstaje ustawa, która ma umożliwić zakaz korzysta-
nia  z urządzeń i opału (niejako pozbawienie praw naby-
tych), w Czechach wprowadza się zakaz produkcji i sprze-
daży urządzeń z wieloletnim harmonogramem, uwzględ-
niający dostępność określonej klasy produktów, bo oczywi-
ste jest, że producenci są w stanie i w związku z przepisami 
podnosić parametry ekologiczne swoich urządzeń. W Cze-
chach wygląda to tak:

• od I 2014 r. – zakaz produkcji i sprzedaży kotłów po-
niżej klasy 3 (wg omawianej wyżej normy)

• od I 2018 r. – zakaz produkcji i sprzedaży kotłów klasy 3
• od I 2020 r. – zakaz produkcji i sprzedaży kotłów 

niespełniających klasy 5 i jednocześnie wymogów 
unijnego ekoprojektu.

• Od IX 2022 r. – zakaz użytkowania kotłów gorszych 
niż z 3-ą klasą emisji!

Czy tak znowelizowana w Polsce ustawa pomoże w wal-
ce ze smogiem, uczciwie?

Trochę się dziwię Prezydentowi RP, który podpisał oma-
wianą ustawę. Cóż, pokazał, że jest Prezydentem wszyst-
kich, a najbardziej tych Krakowian, którzy głośno apelowa-
li o podpisanie ustawy, mam nadzieję, że zabrakło wnikli-
wej analizy problemu.

Jednocześnie wcale się nie dziwię,  że to po części SMOG 
zjadł kariery polityczne tych, którzy przez wiele lat nie zro-
bili nic dla bardzo ważnej w Polsce poprawy powietrza 
w miastach! Dopiero działania ruchu społecznego - Kra-
kowskiego Alarmu Smogowego, ludzi którzy wyszli na 
ulicę i założyli Mickiewiczowi maskę na twarz, spowodował 
pośpieszną i stąd niezbyt sensowną reakcję rządzących.

Może teraz 
władza zajmie 
się ważną dla 
Polaków spra-
wą w sposób 
trochę bardziej 
s p r a w i e d l i -

wy, a jeśli będzie chciała 
szybko, to podsunę po-
mysł: trzeba zakazać 
chorować,  najlepiej 

ustawowo!  

Nie tylko miesz-
kańcy Krakowa 
podziękują, ale cały 
Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 

Grzegorz Rakoczy
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Dwa lata temu, 25.11.2013 r., aktem II SA/Kr 490/14 
Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił, że zezwala 
używać do ogrzewania domów i budynków wyłącznie gazu 
i oleju opałowego, czyli zakazał ogrzewania domów węglem 
i drewnem. Uchwała nie dotyczyła wszystkich, np. nie dot. 
Firm, które uzyskują pozwolenie zintegrowane wg. przepi-
sów ochrony środowiska.

Jak niemądry i nieodpowiedzialny był to przepis, świad-
czy fakt, że dwóch pierwszych prawników i nawet student 
prawa, których zapytałem o zdanie, po krótkiej analizie art. 
96 ustawy Prawo Ochrony Środowiska stwierdzili, że taka 
uchwała nie obroni się w sądzie.

Jej skutek będzie taki, jak gdyby onegdaj król Krak za-
kazał smokowi zjadać młode panny – skomentował w tym 
tonie student.

Sama uchwała była niezgodna z prawem, nieuczciwa, bo 
np. w ostatniej chwili usunięto z niej zapis dot. kominków, 
a prawdopodobnie większość 39 członków sejmiku mało-
polskiego posiada w domu piękny kominek, który nie dymi 
i nie powoduje żadnego smogu. Uchwała nawet w swoim 
naukowym uzasadnieniu zawierała dane, które podważają 
jej uczciwość: cyt.: „Program ochrony powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego wskazuje, że średni udział lokal-
nych powierzchniowych źródeł emisji w stężeniach śred-
niorocznych pyłu zawieszonego PM10 dla Krakowa wy-
nosi 42%. W przypadku stężeń pyłu PM 2,5 jest to udział 
w wysokości 37%, a dla benzo (a) pirenu aż 68%.”

Dlaczego więc ktoś kto odpowiada za 37%, 42%, 
a nawet 68% emisji ma ponosić koszty pozostałych 
udziałowców smogu? Dlaczego właściciel kotła 
na pellet, ekogroszek lub zgazowującego drewno, 
emitującego śladowe ilości zanieczyszczeń ma być 
ukarany za swoją super ekologiczną inwestycję ra-
zem z właścicielem 20-letniego „kopciucha”, w któ-
rym na dodatek razem z opałem spala stare buty, 
pełne pampersy wnuka i zużyty olej silnikowy?

Dwie Panie, mieszkanki Krakowa z powodzeniem za-
skarżyły uchwałę w WSA, a następnie NSA potwierdził jej 
niezgodność z prawem, miało być czysto, zdrowo, a wyszła 
słabo i SMOG niestety pożera kolejne ofi ary.

Co wydarzyło się dalej? Widząc zmartwionego nieko-
ronowanego króla miasta, pomysłowy, niczym Szewczyk 
Dratewka, poseł Arkit postanowił uratować mieszkańców 
przed Smogiem i zmienić ustawę Prawo Ochrony Środo-
wiska, uzasadniając to wprost potrzebą ratowania krakow-
skiego przepisu, „musimy to zrobić szybko” mówił w jed-
nym z wywiadów. I tak konsekwencją bardzo słabej kra-
kowskiej uchwały jest nowelizacja Prawa Ochrony Środo-
wiska, tworzona w pośpiechu, dla ratowania „słusznej idei 
ograniczania palenia w piecach”. Od słusznej idei do mą-
drego prawa droga daleka, a pośpiech nie sprzyja.

oto najwaŻniejsze argumenty i wątPliwoŚci 
mÓwiące o tym, Że „ustawa antysmogowa”
nie jest dobrze Przygotowana:

1.  Nie tylko spalanie węgla.
Najbardziej niesprawiedliwe i szkodliwe dla zdrowia 

mieszkańców miast jest to, że ustawa pominęła całkowi-
cie zagrożenia wynikające z użytkowania silników diesla. 
W trakcie prac wycofano zapisy dot. ograniczeń ruchu sa-
mochodowego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już 
w 2012 roku zaliczyła spaliny diesla do najwyższej kategorii 
substancji rakotwórczych na równi z azbestem, dymem ty-

toniowym, gazem musztardowym i arsenem. 
W dymie z silników diesla jest 140 sub-
stancji, także WWA z benzo(a) pirenem, 

a ich emisja rośnie wraz z wiekiem auta 
i zużyciem oleju silnikowego. Czy ktoś 

z czytelników zwraca uwagę na dymiące rury starszych 
samochodów z oznaczeniem D lub TDI?

W Polsce średni wiek samochodów to ok 
13 lat, do Polski sprowadza się rocznie ok 
600-900 tys. używanych samochodów, z cze-
go tylko w 1 półroczu tego roku 55% z nich to 
auta powyżej 10 lat! Tymczasem w Wielkiej Bryta-
nii, Francji i Hiszpanii lawinowo zwiększa się sprze-
daż aut hybrydowych i elektrycznych. Polski skup pięk-
nych, zachodnich, strzelających podczas każdego przy-
spieszania szarym dymem aut trwa, a bezwzględni wła-
ściciele dymiących kotłów trują swoimi spalinami dzie-
ci wożone w bezpiecznych fotelikach, ich kierowców 
i przechodniów w każdym dużym mieście, SMOG!

Ile w Krakowie jeździ dymiących na szaro diesli, ile 
wjeżdża do centrum dymiących starych autobusów? 
Ofi cjalnie w gminie Kraków jest 85 tys. samochodów 
diesel w wieku powyżej 10 lat! To stanowi 50% wszyst-
kich diesli w gminie! Do tego dochodzi kilkadziesiąt tys. 
niemłodszych i niezarejstrowanych aut z wielu ościennych 
województw.

Emisja liniowa z pojazdów nie jest tak spekta-
kularna jak z kominów, ale stawiam tezę, że jest 
bardziej szkodliwa dla zdrowia ludzi ze względu 
na wysokie stężenia blisko naszych płuc.

Ilość szkodliwych spalin z samochodu jest wyższa przy 
silniku zimnym – węglowodorów nawet 5-krotnie. Die-
sel rozgrzewa się dłużej niż benzynowy, a silnik samocho-
dowy osiąga w pełni właściwą temperaturę średnio po ok. 
20 minutach (14 km) i wg badań ok 2/3 wszystkich podró-
ży autem trwa właśnie do 20 minut, w małym, słabo prze-
wietrzanym Krakowie jest dokładnie tak samo! Samocho-
dy poruszają się w nieustannych korkach często zatrzymu-
jąc i przyspieszając. W zimie rozgrzewanie wszystkich sil-
ników jest dłuższe. I wspomnę tylko o problemie demon-
tażu fi ltrów cząstek stałych, który także wynika z krótkich 
tras samochodów.

Uchwała krakowska i stworzona dla jej ratowania no-
welizacja ustawy POŚ wykorzystywały dane z miejskiego 
monitoringu mówiące o przekroczeniach pyłu zawieszone-
go, każdy może sprawdzić, że przekroczenia pyłu 
zawieszonego zdarzają się także w lecie: w sierp-
niu br. – 15 dni powyżej normy na al. Krasińskie-
go i 7 dni w Nowej Hucie! Natomiast na zwiększone za-
pylenie miesiącach zimowych wpływa: znikome wykorzy-
stywanie rowerów i przyjazd w październiku ok. 200 tys. 
studentów, co powoduje wg ZIKIT w Krakowie zwiększo-
ny ruch samochodowy o ok. 30%, do tego dołóżmy zużycie 
opon i klocków hamulcowych oraz podczas mroźnej zimy – 
dziennie nawet 200 ton piasku z solą, wysypywanych i roz-
cieranych przez ruch kołowy.

Sumarycznie średnio na przełomie 2014/2015 zapyle-
nie w sezonie grzewczym było większe o 88% od zapylenia 
w pozostałych miesiącach. Więc w miesiącach letnich mie-
liśmy 100 jednostek pyłu, do niego ogrzewanie dołożyło 
88 j., czy ktoś zagwarantuje, że te 100 jednostek pyłu z róż-
nych źródeł, w tym silników diesla jest mniej szkodliwe od 
tych dodanych 88 w zimie?

Co do znacznych przekroczeń benzo (a) pirenów w Pol-
sce, wg publikacji IChPW w Zabrzu – najpoważniejszego 
polskiego ośrodka zajmującego się spalaniem paliw sta-
łych, emisja B (a) P z spalania odpadów jest 3,5 krotnie 
większa niż z węgla kamiennego (w starszych kotłach), 
a z kolei spalanie węgla w postaci ekogroszku stanowi tylko 
ok 15% emisji B (a) P tradycyjnego węgla, ok 2 mg na 1 GJ 
ciepła. Spalanie oleju opałowego – na ogrzewanie, którym 
zezwalała krakowska uchwała, emituje ok. 2 krotnie więcej 
tej szkodliwej substancji niż spalanie ekogroszku.

Bardzo duża emisja węglowodorów aromatycznych 
w tym B (a) P występuje w spalaniu mułu węglowego, któ-
ry nie powinien być dopuszczony do obrotu, a spala się 
go w Polsce ok. 1 mln ton rocznie! (IChPW w Zabrzu RI 
8/2015).

Dodam, że wg European Federation for Transport and 
Environment zanieczyszczenia emitowane przez silniki 
statków spalinowych wpływających do portów, powodują 
w Europie 50 tys. przedwczesnych zgonów rocznie. Czy sa-
mochody w mieście mają podobne działanie?

Brytyjski rząd podaje, że z powodu zanieczysz-
czeń powietrza co roku umiera w Anglii 29 tys. 
osób (w Polsce liczby mówią o 43-45 tys.), tam w związ-
ku z zanieczyszczeniami władze sugerują m.in. budowa-
nie szkół, domów opieki i szpitali z dala od ruchliwych dróg 
i promowanie innych niż samochody środków transportu. 
Sugerują. Nie zamykają, skracających życie, istniejących 
obiektów.

Jaki jest średni wiek auta w Wielkiej Brytanii? 
Poniżej 7 lat!

Poza emisjami powierzchniowymi i liniowymi są jeszcze 
emisje punktowe i objętościowe.

Są też zabójcze dla zdrowia, wymykające się klasyfi ka-
cjom i ewidencjom: spalanie odpadów w małych zakładach 
samochodowych, meblarskich, w tym zużytego oleju opa-
łowego, fi ltrów, el. plastikowych, odpadów meblarskich. To 
wg. mnie często zachowania kryminalnie odpowiedzialne, 
ale nie do wykrycia przez standardowe kontrole urzędów. 
Karta przekazania odpadów jest wypełniona? Faktura od-
bioru jest? Jest SMOG.

Czy na pewno właściciele domów ogrzewanych 
paliwem stałym powinni ponosić moralną i ekono-
miczną odpowiedzialność za szkodzenie innym?

Istotnym argumentem za zmianą przepisów były dane 
mówiące o 45 tys. przedwczesnych zgonach w Polsce z po-
wodu chorób płuc, jednak nie ma precyzyjnych danych 
mówiących o tym jakiego rodzaju zanieczyszczenia przy-
czyniają się do poszczególnych chorób i obwinianie tutaj 
w pierwszej kolejności właścicieli kotłowni jest dużym nad-
użyciem!

– cZYLi jak jedYNie słUsZNa idea ksZTałTUje PoLskie PraWo W ZjedNocZoNej eUroPie
ZadYmioNY UmYsł

– cZYLi jak jedYNie słUsZNa idea ksZTałTUje PoLskie PraWo W ZjedNocZoNej eUroPie– cZYLi jak jedYNie słUsZNa idea ksZTałTUje PoLskie PraWo W ZjedNocZoNej eUroPie„§”
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Za nowotwory płuc, podobnie jak za POChP w 90% 
przypadków odpowiada dym tytoniowy – oprócz niego 
jeszcze 5 innych czynników tej choroby, na jednym z ostat-
nich zanieczyszczenie powietrza!

Nie ma naukowych danych potwierdzających skład 
i rozmieszczenie krakowskiego smogu, prof. Marian Ma-
zur z AGH, poddaje w wątpliwość badania firmy Atmoterm 
i prowadzi badania, które mają pomóc rozpoznać skład za-
nieczyszczeń w Krakowie.

Bez wątpienia piece, kotły, węgiel, ale także jego 
jakość i sposób spalania przyczyniają się do smogu, 
ale znowelizowana ustawa na nich tylko się skupia-
jąca nie zapewni czystego i zdrowego powietrza.

2.  Brak odwołania się do normy PN-EN 303-5:2012.
Jedną z możliwości jaką daje znowelizowana usta-

wa, jest określenie parametrów technicznych lub parame-
trów emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, 
chodzi m.in. o kocioł, piec etc., i tutaj poważny problem, 
bo ustawa nie odnosi się wprost do normy technicznej PN
-EN 303-5:2012, która określa w klasach 3, 4 i najlepszej 
5 dopuszczalne emisje kotłów, ani też nie daje uprawnień 
odpowiedniemu ministrowi do wydania rozporządzeń dot. 
urządzeń i instalacji. Sejmiki mogą więc szukać innych po-
mysłów, np. wprowadzić swoje własne parametry, które 
nie wiadomo, jak i gdzie badać lub których nie da się zba-
dać. Przykładem jest projekt kolejnej krakowskiej uchwały, 
w tym zakresie nieprecyzyjny! 

Ustawa powinna określić normę, wg której można iden-
tyfikować urządzenia i instalacje dopuszczone do spala-
nia paliw i także wskazać tryb postępowania w przypadku 
zmiany tej normy. 

Tutaj ważna informacja - w Polsce jest dostępnych do-
piero kilka modeli kotłów węglowych, które spełniają naj-
wyższą 5 klasę emisji zanieczyszczeń wg normy PN-EN 
303-5:2012. Jest to norma europejska, z bardzo wy-
magającymi parametrami emisji spalin, przyjęta 
w Polsce z tłumaczenia niemieckiego w sierpniu 2012 roku. 
Według prawa, aby kotły otrzymały  jedną z klas w niej wy-
mienionych, muszą przejść badania w laboratorium posia-
dającym akredytację PCA na normę i właściwe procedury 
badań. 

Stara norma z 2002 roku zupełnie inaczej oznaczała ko-
tły wg klasy emisji spalin. Natomiast wszystkie dotychczas 
wydawane świadectwa z Instytutu Chemicznej Przeróbki 
Węgla w Zabrzu, tzw. zielone jabłuszka, nijak się mają do 
oznaczenia kotła zgodnie z obowiązującą normą na jedną 
z klas emisji. Wiele kotłów z zielonym jabłuszkiem nie jest 
w stanie otrzymać nawet 4 lub 3 klasy, ze względu na inną, 
bardziej rygorystyczną metodologię przeprowadzania ba-
dania urządzenia. 

Niech nikt nie ma wątpliwości - kotły kwalifikujące 
się do 3 klasy czystości spalin opalane właś́ciwym 
paliwem, to urządzenia w pełni bezpieczne. 

Kotły klasy 5 ale i 4 to naprawdę bardzo ekologiczne 
urządzenia, nie zobaczymy z nich prawie żadnego dymu, 
a jeśli już, to raczej parę wodną podobną do tej z kotłów ga-
zowych. Dla porównania podam, że stare kotły komorowe 
emitują od 400 do 4000 mg pyłu/m3 spalin i więcej, a ko-
tły 5 klasy do 40 mg pyłu na m3. Czyli 10-100 razy mniej!

3.  Brak norm dot. opału i węgla.
Ustawa może być trudna w realizacji, ponieważ nie ma 

w polskim prawie definicji rodzajów i kategoryzacji jako-
ściowej paliw stałych ani obowiązujących norm na opał 
stały i węgiel jaki można wprowadzać do sprzedaży, stąd 
uchwały sejmików korzystające z art. 96 POŚ, będą zmu-
szone powoływać się na potoczne nazwy i nieokreśloną (!) 
jakość tych paliw. Co z kolei może być kolejnym proble-
mem w przypadku zaskarżenia błędnie przygotowanych 
uchwał.

Dzisiaj są normy prawie na wszystko co znajduje się 
w handlu, na pewno na olej opałowy, gaz, benzynę, ale nie 
ma żadnej regulującej jakość węgla, którym ogrze-
wanych jest prawie 70% polskich domów.

4.  Brak precyzji lub błąd w treści.
Wg pkt. 3 poniżej, spójniki „lub” wykluczają jednocze-

sne określenie rodzaju i jakości paliwa i jednocześnie pa-
rametrów technicznych instalacji, a przy tym ustawa daje 
władzom możliwość popełnienia błędów, niepotrzebnych 
uproszczeń i po prostu kolejnych nieskutecznych aktów 
prawnych. Jest też pewna nieścisłość dot. sposobu kon-

sultacji z władzami samorządowymi, ale to już dylemat dla 
bardziej drobiazgowych sędziów WSA.

„Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa :
1) granice obszaru, na którym wprowadza się ogranicze-

nia lub zakazy, o których mowa w ust. 1;
2) rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wpro-

wadza się ograniczenia lub zakazy, o których mowa w ust. 1;
3) rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stoso-

wania lub których stosowanie jest zakazane na obsza-
rze, o którym mowa w pkt 1, lub parametry techniczne lub 
rozwiązania techniczne lub parametry emisji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do sto-
sowania na tym obszarze.

5.  Ustawa jest probiurokratyczna.
Ustawa, jak wiele z nich, nie ogranicza biurokracji. Daje 

możliwość do 16 (a może wkrótce 18) odrębnych postę-
powań, ekspertyz, konsultacji społecznych, posiedzeń rad 
gmin, powiatów, opinii prawniczych, posiedzeń sejmików, 
zaskarżeń, uchyleń, kasacji i trwającego Smogu! Chyba lepiej 
stworzyć ustawę, która jednym procesem urzędowym roz-
wiąże problem w całej Polsce, wg odpowiednich kryteriów.

6.  Sprzyja konfliktom i naciskom różnych branż.
Ustawa sprzyja konfliktom i  naciskom  różnych grup 

interesów. Jak ustawa nie jest konkretna w swoich wytycz-
nych, to zawsze jest wiele możliwości lub wiele różnych 
możliwości lub wielu potrafiących kogoś do czegoś przeko-
nać. Będą naciski zagranicznych koncernów broniących in-
teresów własnych, gazu i chińskich poddostawców kompo-
nentów, z drugiej strony polskiej branży producentów ko-
tłów, którzy zobowiązani europejskimi normami produku-
ją coraz lepsze innowacyjne kotły na węgiel i biomasę.

7.  Negatywne skutki  społeczne.
Ustawa nie uwzględnia kosztów ekonomicznych i strat 

zdrowotnych do jakich może się przyczynić. Polacy są na-
rodem niezamożnym, wg dziennikarzy wp.pl, z cyklu ar-
tykułów: „Na co stać Polaka?”, Niemiec za swoją średnią 
pensję może kupić 3-krotniej więcej paliwa do samocho-
du. Wg wyliczeń podobnie jest z gazem, którego w Niem-
czech cena nominalna jest nieco wyższa (ok. 4,9 eurocen-
ta za 1kWh), jednak Polak za taką samą część pensji może 
mieć ogrzewanie gazowe na jedną zimę, a Niemiec aż na 
trzy zimy! Czy to duża różnica? Niezależnie od tego przy-
puszczam, że średnia energochłonność niemieckiego bu-
downictwa jest mniejsza od polskiego. Na pociechę wg ww. 
zestawienia z 2013 r., wśród 20 artykułów i usług, jest je-
den (sł. jeden), którego Polak może za pensję kupić więcej 
- to są ziemniaki! Smog?

Tu wobec takiej statystyki postawię pytanie; czy 
zakazywanie uczciwym ludziom, ogrzewania bu-
dynków węglem i drewnem, które są 2-krotnie 
tańsze od gazu i kilkakrotnie od prądu, spalanych 
właściwie w urządzeniach spełniających europej-
ską normę, będzie miało pozytywny skutek w po-
staci wydłużania życia Polaków?

Długotrwały stres sprzyja m. in.: cukrzycy, choro-
bie wrzodowej, miażdżycy, nadciśnieniu, chorobie niedo-
krwiennej serca, osłabieniu układu immunologicznego, 
chorobom nowotworowym i depresji.

Ogrzewanie to jedna z podstawowych potrzeb 
rodzin i największa część kosztów utrzymania domu. 
W Polsce wg GUS aż 2,8 mln osób 
żyje w skrajnym ubóstwie, tj. z do-
chodem poniżej ok. 460 zł na osobę. 
Czy w stresie, bez pewności skrom-
nych zarobków żyją rodzice rodzin 
wielodzietnych, których 
aż 27% dotkniętych jest 
właśnie skrajnym ubó-
stwem. 

Dodam typowe ko-
mentarze interneto-
we, dot. jednego z wie-
lu „mądrych” art. o za-
kazie węgla.

8.  Ustawa nie za-
pewnia efektu zachęty i nie 
wspiera w żadnej mierze naj-
nowszych dostępnych technolo-
gii dot. kotłów na paliwa stałe.

Ustawa nie zapewnia efek-
tu zachęty i nie wspiera w żadnej 

mierze najnowszych dostępnych technologii dot. kotłów na 
paliwa stałe. Inna nowelizacja POŚ z 2014 r. była skutkiem 
dyrektywy IED i wprowadziła dla podmiotów przemysło-
wych obowiązki z tzw. konkluzji BAT, wg której należy do-
stosowywać istniejące instalacje do najlepszych dostęp-
nych rozwiązań. 

Czy taką samą filozofię można i należałoby zastosować 
w przypadku indywidualnych wytwórców energii i jedno-
cześnie jej konsumentów? Dla przykładu podam:

• we Francji trwa obecnie program dopłat do zaku-
pu samochodów elektrycznych i hybrydowych, przy 
jednoczesnym złomowaniu starego samochodu 
z silnikiem diesla dopłata wynosi 10 tys. euro, czyli 
42 000 zł. 

• w Niemczech aktualnie dopłata do kotłów na paliwa 
stałe spełniających określone normy wynosi: 2000 
euro przy kotle na drewno kawałkowe, 3500 euro 
przy kotle na pellet (!), więc do 14 700 zł 

• w Czechach instalujac kocioł na ekogroszek spełnia-
jący 5 klasę emisji spalin i także właściwą emisję NOx  
można otrzymać dofinansowanie ok 120 000 cze-
skich koron, czyli ok 18 000 zł 

Przy czym tak się składa, że wszystkie zaprezentowane 
subsydiowane pojazdy i urządzenia, zapewniają użytkow-
nikom znacznie niższe koszty eksploatacji na przyszłość. 

9.  Ogranicza wolności i prawa obywatelskie w sytuacji 
gdy innymi, bardziej sprawiedliwymi działaniami można 
osiągnąć podobne efekty.

Różnica w traktowaniu obywateli przez władzę jest bar-
dzo widoczna porównując przykład Polski i Czech. W Pol-
sce powstaje ustawa, która ma umożliwić zakaz korzysta-
nia  z urządzeń i opału (niejako pozbawienie praw naby-
tych), w Czechach wprowadza się zakaz produkcji i sprze-
daży urządzeń z wieloletnim harmonogramem, uwzględ-
niający dostępność określonej klasy produktów, bo oczywi-
ste jest, że producenci są w stanie i w związku z przepisami 
podnosić parametry ekologiczne swoich urządzeń. W Cze-
chach wygląda to tak:

• od I 2014 r. – zakaz produkcji i sprzedaży kotłów po-
niżej klasy 3 (wg omawianej wyżej normy)

• od I 2018 r. – zakaz produkcji i sprzedaży kotłów klasy 3
• od I 2020 r. – zakaz produkcji i sprzedaży kotłów 

niespełniających klasy 5 i jednocześnie wymogów 
unijnego ekoprojektu.

• Od IX 2022 r. – zakaz użytkowania kotłów gorszych 
niż z 3-ą klasą emisji!

Czy tak znowelizowana w Polsce ustawa pomoże w wal-
ce ze smogiem, uczciwie?

Trochę się dziwię Prezydentowi RP, który podpisał oma-
wianą ustawę. Cóż, pokazał, że jest Prezydentem wszyst-
kich, a najbardziej tych Krakowian, którzy głośno apelowa-
li o podpisanie ustawy, mam nadzieję, że zabrakło wnikli-
wej analizy problemu.

Jednocześnie wcale się nie dziwię,  że to po części SMOG 
zjadł kariery polityczne tych, którzy przez wiele lat nie zro-
bili nic dla bardzo ważnej w Polsce poprawy powietrza 
w miastach! Dopiero działania ruchu społecznego - Kra-
kowskiego Alarmu Smogowego, ludzi którzy wyszli na 
ulicę i założyli Mickiewiczowi maskę na twarz, spowodował 
pośpieszną i stąd niezbyt sensowną reakcję rządzących.

Może teraz 
władza zajmie 
się ważną dla 
Polaków spra-
wą w sposób 
trochę bardziej 
s p r a w i e d l i -

wy, a jeśli będzie chciała 
szybko, to podsunę po-
mysł: trzeba zakazać 
chorować,  najlepiej 

ustawowo!  

Nie tylko miesz-
kańcy Krakowa 
podziękują, ale cały 
Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 

Grzegorz Rakoczy
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01
Przy zakupie dobierz moc kotła do kubatury domu. 
nie wiesz jak to zrobić? Poproś o  radę specjalistów (li-
sta producentów kotłów znajduje się na stronie 9). 
Przy okazji pamiętajmy jeśli chcemy połączyć instalację 
c.o z c.w.u to moc kotła musi być odpowiednio większa.

02
Kupuj eko-groszek, który ze względu na niską za-
wartość siarki, dwutlenku siarki w spalinach i po-
piołów uznaje się za paliwo ekologiczne.

03
zapewnij dopływ powietrza do kotłowni.

04
staraj się utrzymywać stałą temperaturę kotła 
i  tym samym stałą temperaturę w  pomieszcze-
niach. optymalna to około 21-22 stopnie celsiusza.

8 ZASAD
zakupu i użytkowania 

nowoczesnego kotła
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05
dbaj o czystość palnika retortowego.

06
dbaj o czystość wymiennika ciepła.

07
cyklicznie wietrz dom – krótko, ale intensyw-
nie. wystarczy 1-2 razy dziennie około 10 mi-
nut. zapewni to utrzymanie odpowiedniej wil-
gotności powietrza.

08
Kupując nowy kocioł wybieraj taki, który ma 4 lub 5 
klasę wg. normy Pn-en 303-5:2012. najlepszy, to taki, 
który dodatkowo posiada certyfi kat „Polskie ciepło”. 
taki certyfi kat oznacza, że jest to najbardziej ekolo-
giczne urządzenie do ogrzewania paliwami stałymi.
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nut. zapewni to utrzymanie odpowiedniej wil-
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cZY To siĘ W oGÓLe oPłaca?
i jak To ZrobiĆ?

Przykładowe wykresy pokazują wy-
soką sprawność źródła ciepła zasi-

lanego węglem „ekogroszkiem”, pelle-
tem, a także drewnem kawałkowym. 
Takimi paliwami można ogrzewać ta-
nio. Ważne jest jednak, abyśmy używa-
li kotły 4 lub najwyższej 5 klasy ekolo-
gicznej.

NajPierW aNaLiZa, a PÓŹNiej decYZja

wiodący producenci najnowocześniejszych polskich kotłów na paliwa stałe i osprzętu.
Firmy należą do PPugPs i wspierają ekologiczne ogrzewanie paliwami stałymi.

1 807 złÊ
2 399 złÊ

1 961 złÊ

2 624 złÊ

5 682 złÊ3 565 złÊ

10 184 złÊ

RocznyÊkosztÊogrzaniaÊdomuÊ200m2Ê
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BrykietÊdrzewny
Węgiel "ekogroszek"
Pellety
Olej opałowy
GazÊziemny
EnergiaÊelektryczna

Roczne koszty 
ogrzania domu 200m2

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?Zadzwoń lub napisz do specjalistów… 

Mądrze ogrzewając 
paliwami stałymi 
będziemy w zgodzie 
ze środowiskiem, 
a przy okazji zostanie 
nam trochę pieniędzy 
w kieszeni. w kieszeni. 
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Spróbujmy porównać te paliwa stałe. Tu 
warto zaznaczyć, że fl otokoncentratów, mu-
łów, a także miałów węglowych w ogóle nie 
powinno się dopuszczać do sprzedaży. I tu 
wart wspomnieć o potrzebie wprowadze-
nia norm dla węgla i innych paliw stałych, 
o czym mówiła już dwukrotnie Najwyższa 
Izba Kontroli – w 2004 i 2014 roku. Biorąc 
pod uwagę, że ponad 80% domów jednoro-
dzinnych w Polsce opalanych jest paliwami 
stałymi – brak norm dla nich, a co za tym 
idzie możliwość spalania de facto odpadów 
węglowych, stanowi ogromne zaniedbanie. 
Póki, co takie „kiepskie” paliwa są ogólnie 
dostępne i mają się dobrze – NIESTETY!

FlotoKoncentrat i muł 
wĘglowy

Z kopalnianego błota i wody odzysku-
je się dwa produkty: fl otokoncentrat (fl ot) 
i muł węglowy. Wielu nie wie, że są to dwa 
zupełnie różne paliwa, na oko nierozróż-
nialne. Zresztą niewielu się ta wiedza przy-
da, bo fl ot i muł królują głównie na Śląsku. 
Dla reszty kraju nie wystarcza. W sumie to 
dobrze, bo spalanie fl otu i mułu skutkuje 
znacznie wyższą emisją pyłu i metali cięż-
kich niż w przypadku grubszych węgli (po-
piół z tych paliw jest drobny i lekki niczym 
z papierosa). Jednak nie oszukujmy się: pa-
liwa te są póki co w legalnym obrocie i spo-
ro ludzi nimi pali. (…)

Flot i muł Kontra zdrowie
Muł węglowy to najgorszy syf z syfu. 

Nie chodzi nawet o dużą zawartość popiołu, 
ale o to, że w tej najdrobniejszej frakcji ko-
palnianego odpadu gromadzi się hurtowo 
to co najgorsze: rtęć, chlor i siarka. Jednym 
słowem: paląc mułem obsiewasz sobie po-
dwórko metalami ciężkimi w dużych daw-
kach, co ma bardzo, bardzo zły wpływ na 
twoje zdrowie i na rozwój twoich dzieci! (…)

Prawdziwym problemem jest to, cze-
go nie widać. Muł (…) ulatuje 

w atmosferę i znacznie łatwiej 
tworzy szkodliwe pyły PM10 

i PM2.5. Ale muł zawiera tak-
że metale ciężkie, w tym rtęć 

w dawkach znacznie większych niż w grub-
szych węglach. Nie da się jej pozbyć z paliwa 
żadnymi zabiegami (…).

i taK niestety ogrzewa siĘ 
bardzo wielu PolaKÓw

A MOŻNA TAK:

KuP dobry wĘgiel
Zakup węgla dobrej jakości i w zdecydowa-

nie wyższej cenie od mułu i fl otu niestety nie 
jest powszechne. Dlaczego? Ano dlatego, że 
przecież jest drogi. Tak sobie to tłumaczy więk-
szość Polaków.

I tu błąd. Węgiel jest tańszy, a przynaj-
mniej w tej samej cenie. Ktoś powie, że chyba 
w głowie się nam poprzewracało, że nie umie-
my liczyć. Nic z tych rzeczy. Węgiel dobrej ja-

kości, spalany w nowoczesnym kotle uszczupli 
fi nalnie nasz portfel w tym samym lub nawet 
mniejszym stopniu, co paliwa złej jakości.

Poniższa tabela pokazuje przykładowe kosz-
ty w dobrze ocieplonym domu w porównaniu 
ze średnią w Polsce.

Można to wytłumaczyć bardzo prosto. Spa-
lanie fl otokoncentratów i mułów jest nie tyl-
ko nieefektywne ekologicznie, ale także eko-

nomicznie. Najniższe koszty wytworzenia jed-
nostki ciepła użytkowego z paliw węglowych 
uzyskuje się stosując odpowiednie urządzenia 
grzewcze/kotły dla danego typu paliwa i o naj-
wyższych parametrach procesu spalania i tech-
nice spalania. A zatem, dobry węgiel jest zde-
cydowanie bardziej kaloryczny niż muł i fl oto-
koncentrat. Krótko mówiąc oddaje nam więcej 
energii cieplnej z tej samej wagi. Spalany w no-
woczesnym kotle np. klasy 5 z automatycznym 
podajnikiem ostatecznie pozwoli nam wydać 
tyle samo, a nawet mniej pieniędzy ile wydali-
byśmy kupując przez cały rok np. muł, itp. Ko-
lejną zaleta jest zdecydowanie mniejsza emisja 
zanieczyszczeń z komina. Emisja ta jest zgod-
na z normami europejskimi. Zaletą jest tu rów-
nież wygoda użytkowania. Kotłownie wystar-
czy odwiedzić 1 lub 2 razy w tygodniu.

Natomiast to, co najważniejsze, to fakt, że 
nasz dom może być przyjazny dla innych nie 
trując dymem z komina siebie, sąsiadów i co 
najważniejsze swoich dzieci.

Autor: Paweł Arczyński
Źródła:
– www.czysteogrzewanie.pl;
– „PALIWA WĘGLOWE UŻYTKOWANE W SEK-

TORZE KOMUNALNYM Koszt pozyskania energii 
użytkowej z węgla kamiennego w instalacjach ma-
łej mocy w sektorze mieszkalnictwa”, opracowanie: 
Dr inż. Kubica Krystyna, ekspert PIE ds. ochrony po-
wietrza, Dr inż. Kurczabiński Leon, ekspert PIE ds. 
ochrony powietrza

KONTRA
mUł KONTRA

KONTRA
KONTRA
KONTRA
KONTRA
KONTRA
KONTRA EKO

GROSZEK

wykres: Porównanie kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego, zróżnicowane według źródła ciepła 
i stopnia docieplenia. Źródło: obliczenia instytutu ekonomii Środowiska
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PORADNIK INFORMACYJNY

Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych Na Pa-
liwa Stałe (PPUGPS) powstała w 2012 roku. Działa przy Polskiej 
Izbie Ekologii, itntegruje producentów ekologicznych urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe.

Podstawowym zadaniem PPUGPS jest kreowanie partnerskich 
ram współpracy przedsiębiorców produkujących ekologiczne urzą-
dzenia grzewcze dla sektora odbiorców indywidualnych (komunal-
no-bytowego) oraz producentów paliw stałych.

PPUGPS ma ambicję stwarzać i wzmacniać branżową konku-
rencyjność, wspierać jednostki badawczo-rozwojowe oraz ośrod-
ki naukowe w zakresie branżowych innowacji dotyczących spala-
nia paliw stałych, aktywnie i w zgodzie z najlepszymi intencjami 
współpracować z podmiotami stanowiącymi prawo, organizacja-
mi samorządowymi i ekologicznymi. Zamiarem Platformy jest tak-
że szerzenie aktualnej i rzetelnej wiedzy wśród społeczeństwa w za-
kresie uwarunkowań technicznych i metod spalania paliw stałych.

PPUGPS jest wydawcą certyfi katu „Polskie Ciepło”, który 
przyznawany jest kotłom na paliwa stałe, nie posiadającym dodat-
kowego rusztu oraz uniemożliwiającym jego zainstalowanie. Ponad 
to taki kocioł posiada certyfi kat 303-5:2012 wydany przez akredy-
towaną jednostkę badawczą. Certyfi kat „Polskie Ciepło” wyda-
wany jest wyłącznie na paliwo/a na jakie kocioł uzyskał certyfi kat 
akredytowanej jednostki badawczej. 

Kupując kocioł z logo
możemy być pewni, że to najbardziej ekologiczny

produkt, służący do ogrzewania paliwami stałymi.

Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych Na Pa-
liwa Stałe prowadzi równocześnie kampanie „EkoLogiczna 

Gmina. Ogrzewamy z głową”. Obecnie do 
tego projektu przystąpiło 13 miast i gmin. Po we-
ryfi kacji zgłoszeń, które zostały przesłane z czte-
rech województw wyróżniliśmy miasta i gminy, 
które prowadzą działania na rzecz ochrony środo-

wiska, w tym działania na rzecz czystego powietrza. Tytuł „Eko-
Logicznej Gminy” otrzymało: Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, 
Radzionków, Będzin, Pawłowice, Jastrzębie Zdrój, Gliwice, Ol-
kusz, Ostrowiec Świętokrzyski, Nowy Targ, Końskie, Trzebinia 
oraz Wadowice. Wkrótce zostaną przyznane kolejne certyfi katy.

Swoim patronatem kampanię objęli: Ministerstwo Gospo-
darki, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz In-
stytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

Mając na uwadze fakt dużego problemu, jakim jest obecnie 
w naszym kraju niska emisja oraz niski poziom świadomości 
ekologicznej Polaków, została podjęta decyzja o bezpośrednim 
dotarciu do osób, które nie wymieniły jeszcze kotłów o małej 
efektywności cieplnej oraz emitujące pyły i zanieczyszczenia da-
leko przekraczające normy obowiązujące w Unii Europejskiej.
Zatem zamiarem Platformy jest edukacja po przez szerzenie ak-
tualnej i rzetelnej wiedzy wśród mieszkańców całej Polski uwa-
runkowań technicznych i metod spalania paliw stałych.

Jesteśmy pewni, że nasze działania przyczynią się do uzy-
skania efektu ekologicznego, który będzie zgodny z celami go-
spodarki niskoemisyjnej Polski i Unii Europejskiej, a przede 
wszystkim z:

Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 
r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych w otaczającym  powietrzu (Dz. 
Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3),

Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE 
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze-
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dziernika 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla nie-
których zanieczyszczeń powietrza

Jesteśmy przekonani, że obecne i przyszłe programy ograni-
czenia niskiej emisji wsparte funduszami krajowymi i europej-
skimi pozwolą osiągnąć „ekologiczny sukces”, na którym tak 
nam przecież zależy.

o Nas…

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadsyłanych tekstów. Przedruk, kopiowanie lub powielanie w jakiejkolwiek formie wyłącznie za zgodą redakcji.
Treści zawarte w publikacji nie stanowią ofi cjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Treści zawarte w publikacji nie stanowią ofi cjalnego stanowiska Polskiej Izby Ekologii.

Ê

MAREK SOWA 
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO 

Nowoczesne kotły na paliwa stałe i opał o odpowiednich parametrach są 
wielką przyszłością dla Polski uzależnionej od importowanego, drogiego 

gazu. Działamy dla wszystkich, którzy chcą oddychać czystym powietrzem 
i mieszkać w domu ogrzewanym polskim ciepłem, na które stać każdego
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Nie sTaĆ ciĘ Na WYmiaNĘ koTła? 

Ci
MIASTO 
  doPłaci

O 
WYSOKOŚĆ 

DOTACJI
zapytaj w swoim 

urzędzie
 miasta/gminy

Jeden z dobrych przykładów
Pani Jolanta z Jastrzębia Zdroju.
 „Do naszego nowego domu kupiliśmy 
kocioł na ekogroszek najwyższej 5 kla-
sy. Dzięki dofi nansowaniu z miasta 
koszt zakupu zdecydowanie się zmniej-
szył. Procedura nie była wcale taka 
skomplikowana. Wraz z mężem bardzo 
się cieszymy.”

doPłaci
są pieniądze na wymianę kotłów

Sebastian Szaleniec
– Pełnomocnik Prezydenta Miasta Będzin

…dla poprawy jakości powietrza ko-
nieczne są działania zarówno na pozio-
mie regionalnym jak i lokalnym.

Miasto Będzin systematycznie ograni-
cza zjawisko niskiej emisji poprzez udzie-
lanie dofi nansowania do zmiany stare-
go, niskosprawnego systemu ogrzewa-
nia węglowego na ekologiczne i nowo-
czesne źródła ciepła, w tym także wy-
sokosprawne kotły na paliwa stałe, ale 
zgodne z normą PN EN 303-5:2012 klasy 
4, a najlepiej 5.

Gabriel Tobor
– Burmistrz Miasta Radzionków

Patrząc na statystyki największą po-
pularnością w Naszym mieście cieszą 
się kotły na ekogroszek oraz kotły ga-
zowe. Myślę, że powodem jest mniej-
szy koszt wymiany czy zakupu nowych 
kotłów. Liczę jednak, że w drodze dba-
nia o środowisko – dla chcącego nic 
trudnego.

Adam Adamczyk
– Burmistrz Miasta Trzebinia

W trosce o zdrowie mieszkańców 
Gmina Trzebinia wspiera tych, którzy 
decydują się na zmianę systemu ogrze-
wania na bardziej ekologiczny. Instala-
cja nowoczesnych urządzeń grzewczych 
skutkowała będzie ograniczeniem za-
nieczyszczeń w powietrzu, wpływając 
jednocześnie na poprawę komfortu za-
mieszkania, warunków życia i bezpie-
czeństwa mieszkańców.

Anna Hetman
– Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

W programie Ochrony Środowiska dla Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, którego pierwsza wersja uchwa-
lona została w 2001 r. zawarte są zapisy w zakre-
sie ochrony powietrza atmosferycznego. I to wła-
śnie w związku z tym programem kontynuowane 
są dofi nansowania do urządzeń grzewczych wszel-
kiego typu w tym na paliwa stałe, gazowe, ciekłe. 
Z takich dotacji mogą skorzystać nie tylko osoby fi -
zyczne ale także prawne. W dalszym ciągu będzie-
my wspierać fi nansowo te działania jak również 
uczestniczyć oraz organizować tematyczne akcje 
edukacyjne.

Anna Hetman

Są pieniądze na wymianę kotłów. Pie-
niądze niemałe. Wiele miast i gmin 
udostępnia takie dofi nasowanie. 

Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość 
z pomocą swojego urzędu miasta/gminy za-
kupić nowe ekologiczne urządzenie. Sta-
tystyki pokazują, że najczęściej wybierane 
są nowoczesne kotły na paliwa stałe zgod-
ne z normą PN-EN 303-5:2012. Na szczęście 
coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że 
ogrzewanie starym „kopciuchem” jest nie-
ekonomiczne, niewygodne, a przede wszyst-
kim niezdrowe. 
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