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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Beniamina Godylę na 22. posiedzeniu 
Senatu w dniu 25 marca 2021 r., przesłanym do Ministra Klimatu i Środowiska przy piśmie z dnia 
30 marca 2021 r., znak: BPS/043-22-920/21, dotyczącym wyjaśnienia sprawy występowania 
okresowych podwyższonych stężeń benzenu na terenie Kędzierzyna-Koźla, przekazuję poniżej 
stosowne informacje, z uwzględnieniem stanowiska przedstawionego w niniejszej sprawie przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

W odniesieniu do uwag dotyczących prowadzenia pomiarów interwencyjnych epizodów 
podwyższonych stężeń benzenu oraz wynikającego z nich apelu o prowadzenie pomiarów w trybie 
interwencyjnym maksymalnie w ciągu 2 godzin od czasu, kiedy stacja monitoringu jakości powietrza 
na os. Piastów w Kędzierzynie-Koźlu zaczyna odnotowywać podwyższone stężenie benzenu, uprzejmie 
informuję, że na czas reakcji Inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu 
składa się kilka czynników. 

Wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza benzenem są dostępne w systemie z pewnym 
opóźnieniem związanym z ich wytwarzaniem. Dane pomiarowe ze stacji automatycznej znajdującej się 
w Kędzierzynie-Koźlu na Osiedlu Piastów przy ul. Bolesława Śmiałego, podobnie jak dane ze 
wszystkich innych stacji monitoringu jakości powietrza w Polsce, uśredniane są do średniej 
jednogodzinnej i dane takie są udostępniane (np. jeżeli podwyższone stężenie benzenu wystąpi 
od godziny 11:20, to w systemie widoczne będzie po godzinie 12:00 i będzie średnim stężeniem 
z ostatniej godziny). Jednocześnie, na czas reakcji istotnie wpływa to, że sprzęt pomiarowy będący 
w posiadaniu WIOŚ w Opolu znajduje się w siedzibie WIOŚ, tj. w mieście Opole, skąd dojazd do 
Kędzierzyna-Koźla wymaga, w zależności od sytuacji na drogach, określonego czasu. Po dojeździe na 
miejsce jest również potrzebny czas na uruchomienie sprzętu i wykonanie pomiaru.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, obecnie najszybszy możliwy czas wykonania 
pomiarów (od pojawienia się pierwszej informacji o wysokich stężeniach benzenu do czasu przyjazdu 
służb WIOŚ do Kędzierzyna-Koźla, biorąc pod uwagę czas dojazdu oraz czas niezbędny do 



uruchomienia sprzętu) to około 3 godziny. Mając jednak na uwadze skuteczność prowadzonych działań 
kontrolnych Inspekcja  dokłada starań, aby w przypadku wystąpienia wysokich stężeń benzenu reakcja 
służb kontrolujących była jak najszybsza. 

W odniesieniu do drugiego punktu apelu zamieszczonego w oświadczeniu, dotyczącego metod 
pomiarowych i miejsc pomiaru, uprzejmie informuję, że pomiary interwencyjne są wykonywane za 
pomocą sprzętu będącego w posiadaniu WIOŚ w Opolu tj.: mobilnego spektrometru RAPIDplus, 
ręcznego wykrywacza gazów TIGER SELECT, ręcznego detektora lotnych związków TIGER VOC 
oraz analizatora gazów Dräger CMS. Dobór odpowiedniego sprzętu pomiarowego dokonywany jest 
w zależności od potrzeb, dostępności oraz panujących warunków meteorologicznych. Do 
przeprowadzania pomiarów za pomocą analizatora gazów Dräger CMS wykorzystywane są chipy, które 
składają się ze zminiaturyzowanych rurek Dräger. Do przeprowadzania pomiarów za pomocą ręcznego 
wykrywacza gazów TIGER SELECT wykorzystywane są rurki filtracyjne. Realizacja obu powyższych 
postulatów, dotyczących wykonania pomiaru w trybie interwencyjnym w ciągu maksymalnie 2 godzin 
od czasu odnotowania podwyższonego stężenia benzenu na stacji pomiarowej PMŚ w Kędzierzynie-
Koźlu, jest bardzo trudna, również z powodu odległości dzielących poszczególne punkty wymienione 
w oświadczeniu. Dwa skrajne punkty (tj. Sławięcice i Bierawa) z 11 wymienionych w oświadczeniu 
punktów pomiarowych, w których proponuje się przeprowadzić pomiary podczas stwierdzenia 
podwyższonych stężeń benzenu, znajdują się w odległości wynoszącej ok. 20 km, a czas na pokonanie 
najkrótszej trasy prowadzącej do każdego z wyznaczonych miejsc w kolejności: Sławięcice; 
ul. Owocowa, Kędzierzyn-Koźle; ul. Szkolna, Kędzierzyn-Koźle; ul. Broniewskiego, Kędzierzyn-
Koźle; ul. Chodkiewicza/Kośnego, Kędzierzyn-Koźle; Osiedle Azoty, Kędzierzyn-Koźle; Stare Koźle; 
Bierawa; Korzonek; Stara Kuźnia; ul. Naftowa, Kędzierzyn-Koźle, wynosi około godziny. Ponadto 
uruchomienie i przygotowanie do pomiaru sprzętu oraz jego późniejsze wyłączenie i zabezpieczenie 
wraz z wykonaniem pomiaru w każdej z ww. lokalizacji trwa średnio około 30 minut. 

W odniesieniu do trzeciego punktu apelu, dotyczącego przeprowadzenia podczas stwierdzonego 
„piku” benzenu mobilnych pomiarów z użyciem urządzeń typu Rapid, RAPIDplus, Dräger CMS, Tiger, 
TigerSelect w miejscu, gdzie znajduje się obecna stacja monitoringu jakości powietrza na os. Piastów 
w Kędzierzynie-Koźlu, celem porównania wyników z tej stacji z odczytami urządzeń mobilnych, należy 
zauważyć, że przeprowadzenie takiego porównania byłoby merytorycznie prawidłowe jedynie pod 
warunkiem zachowania zgodności zakresów pomiarowych używanych urządzeń. Jednak w tym 
przypadku tak nie jest. Przeprowadzanie pomiarów w tej samej lokalizacji za pomocą urządzeń 
mobilnych, stworzonych na potrzeby wykonywania pomiarów o innym charakterze, działających 
w oparciu o inną metodykę badań nie pozwoliłoby na poprawne merytorycznie porównanie wyników. 
Sprzęt mobilny, będący na wyposażeniu WIOŚ w Opolu, służy do bieżącego-orientacyjnego, pomiaru 
stanu powietrza w określonym punkcie. Przykładowo, wyniki pomiarów aparatem Drägera można 
porównać z wynikami ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej na os. Piastów 
w Kędzierzynie-Koźlu jedynie w przypadku bardzo wysokich stężeń, jako że dolny zakres pomiarowy 
aparatu Drägera jest ustawiony na relatywnie wysokim poziomie, nakierowanym na badanie środowiska 
pracy. Powyższy przykład dowodzi, że wskazania urządzeń mobilnych wykorzystywanych do 
pomiarów interwencyjnych nie powinny być w żaden sposób odnoszone do wyników uzyskiwanych na 
stacji PMŚ. Urządzenia pomiarowe,  w które wyposażone są stacje monitoringowe działające w ramach 
PMŚ oraz te obsługiwane przez WIOŚ wykorzystują różne metody pomiarowe, badające skład próbki 
powietrza atmosferycznego w określonym miejscu i określonym czasie, w określonych warunkach 
atmosferycznych. Pomiary te nie są pomiarami emisji substancji do powietrza i nie mogą stanowić 
dowodu, a tym samym podstawy do stwierdzenia i wskazania sprawcy zanieczyszczenia.

W odniesieniu do czwartego punktu apelu, uprzejmie informuję, że nie ma przeciwskazań 
w uczestnictwie przedstawicieli strony społecznej oraz samorządowej w pomiarach imisji benzenu, 



jednak, aby zapewnić możliwość sprawnego i niezakłóconego przeprowadzenia działań kontrolnych, 
zasadne byłoby ograniczenie do minimum liczby osób zainteresowanych biorących udział w pomiarach. 

Pragnę także podkreślić, że wyniki przeprowadzanej corocznie oceny jakości powietrza pod 
kątem jego zanieczyszczenia benzenem wskazują na systematyczne obniżanie się stężeń tego 
zanieczyszczenia w powietrzu na obszarze miasta Kędzierzyn-Koźle. Średnioroczne stężenia benzenu, 
przy dopuszczalnej prawem1 normie średniorocznej wynoszącej 5 µg/m3, w ostatnich 16 latach obniżyły 
się z 13,1 µg/m3 do 2,6 µg/m3 i w poszczególnych latach wyniosły: 2005 r. – 13,1 µg/m3; 2006 r. – 12,4  
µg/m3; 2007 r. – 6,5 µg/m3; 2008 r. – 10,8 µg/m3; 2009 r. – 6,9 µg/m3; 2010 r. – 9,7 µg/m3; 2011 r. – 
12,4 µg/m3; 2012 r. – 9,0 µg/m3; 2013 r. – 4,9 µg/m3; 2014 r. –  4,9 µg/m3; 2015 r. – 2,8 µg/m3; 2016 r. 
– 4,9 µg/m3; 2017 r. – 3,5 µg/m3; 2018 r. – 3,4 µg/m3; 2019 r. – 2,8 µg/m3; 2020 r. – 2,6 µg/m3.  
W związku z powyższym na terenie Kędzierzyna-Koźla obowiązująca średnioroczna norma wynosząca 
5 µg/m3 jest zachowana od 2013 r. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że mając na uwadze występujące epizody podwyższonych 
stężeń benzenu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, od dnia 11 lutego 2021 r., ponownie 
uruchomił w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mościckiego 13, dodatkowe pomiary benzenu oraz pyłu 
zawieszonego PM10 i PM2,5 za pomocą stacji mobilnej. Stacja jest zlokalizowana w sąsiedztwie Grupy 
Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Zdjęcie stacji mobilnej oraz mapa z jej lokalizacją 
stanowią załącznik do niniejszej odpowiedzi. 

Zał. 1 szt. 

Z poważaniem

Z up. Ministra

Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości: 
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM

1 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów 
substancji w powietrzu (Dz. U. 2020 poz. 2279)
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