
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 8. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 stycznia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Niniejsze oświadczenie dotyczy kwestii modyfikacji wymagań programu KAWKA „Poprawa jakości po-

wietrza w zakresie likwidacji niskiej emisji, wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozpro-

szonych odnawialnych źródeł energii” w celu zapewnienia komplementarności z funduszami unijnymi, 

w tym regionalnymi programami operacyjnymi na lata 2014–2020. 

Zwracam się o zmianę zapisu w programie priorytetowym „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost 

efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, postulując, by w warun-

kach udzielanego dofinansowania określonych w punkcie 7.3 podpunkt 4 lit. b wprowadzić następujące zapi-

sy: 

„zlokalizowane na obszarze: 

— miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców, 

— sąsiadujących ze sobą gmin działających w ramach zawartego pomiędzy nimi porozumienia o łącznej 

liczbie mieszkańców powyżej 30 000 osób. Dopuszcza się prowadzenie tego typu działania przez starostę 

w porozumieniu z gminami; (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowisko-

wym),  

na którym w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku do 

WFOŚiGW przez beneficjenta końcowego, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódz-

ki Inspektorat Ochrony Środowiska, w oparciu o pomiary lub modelowanie, zidentyfikowano co najmniej 

jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w po-

wietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031) w odniesieniu do: 

 poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24-godzinna; 

 poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10”. 

W czerwcu 2015 r. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

zatwierdziła obniżenie wymogu dotyczącego liczby mieszkańców miast w programie priorytetowym KAW-

KA „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji, wspierająca wzrost efektyw-

ności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” (poprzez zmianę zapisu w punkcie 

7.3 „Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW z udziałem środków NFOŚiGW”). Zmieniony 

został wymóg dotyczący wielkości miejscowości (określonej jako liczba ludności) z 10 tysięcy na 5 tysięcy, 

kwalifikujący przedsięwzięcia z danego obszaru do dofinansowania. Przyjęto argument, że w mniejszych 

ośrodkach, ze względu na brak systemów centralnego ogrzewania, niska emisja występuje nawet w większej 

skali aniżeli w dużych miastach. Jednakże wprowadzony zapis nadal ogranicza skuteczne dofinansowywanie 

programów ochrony powietrza w gminach wiejskich, które są aglomeracjami małych miejscowości, funkcjo-

nującymi jak dzielnice miast. Co więcej, mnóstwo takich miejscowości otacza miasta (także Kraków) 

i w sytuacji utrzymywania się praktyk tego typu, że emisję ogranicza się głównie w większych miastach, 

zwiększy się napływ toksycznych zanieczyszczeń z małych miejscowości. Wystarczy przytoczyć wyniki 

pomiarów stężeń bardzo szkodliwego dla zdrowia benzo(a)pirenu. 

Na podstawie wykonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w 2012 r. 

badań można stwierdzić, że w niektórych mniejszych miejscowościach województwa małopolskiego średnio-

roczne stężenia benzo(a)pirenu są ponaddwukrotnie wyższe niż w Krakowie. Zasadniczo wpływają na to 

stosowane tam piece i kotły. Prowadzone od kilkunastu lat przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowi-

ska w Krakowie pomiary stale wykazują bardzo złą jakość powietrza w Małopolsce. Przekraczane są dopusz-

czalne stężenia pyłu zawieszonego PM10, w tym stężenia jego drobnej frakcji PM2,5 oraz bardzo szkodliwe-

go benzo(a)pirenu. Na pograniczu z województwem śląskim przekraczane są ponadto dopuszczalne stężenia 

dwutlenku siarki. 

Głównym problemem, jaki stwarza zła jakość powietrza, jest narażanie mieszkańców na wdychanie w se-

zonie grzewczym toksycznych substancji. W świetle opinii ekspertów nauk medycznych na ocenę toksyczno-



ści powietrza wpływa nie tylko stężenie zawieszonego w nim pyłu (choć istotna jest ilość drobnej, wnikającej 

do krwiobiegu frakcji PM2,5). Największe znaczenie ma ilość zaadsorbowanych na powierzchni pyłu, szko-

dliwych dla zdrowia, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, czego wskaźnikiem jest stężenie 

benzo(a)pirenu. Z tej perspektywy na znacznie większe zagrożenie niż mieszkańcy Krakowa narażone są 

osoby przebywające w wielu małych miejscowościach Polski południowej. 

Niekwestionowany jest pogląd, że głównym źródłem emisji są paleniska domowe oraz małe instalacje 

grzewcze. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu wykazuje w swych prezentacjach, iż przeważający 

wpływ na generowanie emisji benzo(a)pirenu mają urządzenia do spalania paliw stałych. Należy więc na 

szeroką skalę rozpocząć wymianę wysokoemisyjnych i niskosprawnych kotłów. 

Sytuacja wymaga radykalnych działań. Dlatego też należy stworzyć małym miejscowościom szansę na-

prawy gminnej energetyki, gdyż zwłaszcza tam mieszkańcy są w małym stopniu uświadomieni w zakresie 

istniejącego zagrożenia, a kierowane do nich oferty są dużo mniej atrakcyjne niż te, z których korzystać mogą 

mieszkańcy dużych miast. 

Wobec powagi przedstawionej problematyki i racjonalnych argumentów przemawiających za przedsta-

wionymi postulatami raz jeszcze zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o uwzględnienie wnio-

skowanych zmian w zapisach przedmiotowego programu. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 
 


