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Szanowny Panie,

odpowiadając na petycję z dnia 25 października 2018 r. w sprawie „specustawy o wsparciu 
w zwalczaniu smogu” skierowanej do Ministerstwa Środowiska, uprzejmie przekazuję co następuje.

Poruszona w piśmie kwestia promocji ochrony własności intelektualnej znajduje się 
w kompetencjach Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nad działalnością którego nadzór 
z ramienia Rady Ministrów sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki, którym jest Minister 
Przedsiębiorczości i Technologii. W związku z powyższym proponuję kontakt w tej sprawie 
z Departamentem Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii (sekretariatDNP@mpit.gov.pl). 

Jednocześnie pragnę poinformować, że Ministerstwo Środowiska od dawna inicjuje w ramach 
swoich kompetencji liczne działania legislacyjne, techniczne i finansowe mające na celu poprawę 
jakości powietrza w Polsce. 

Dnia 1 października 2017 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów, które zostało opublikowane we współpracy 
z ministrem środowiska. Rozporządzenie to zostało wydane w celu dopuszczenia na rynek bytowo-
komunalny w Polsce jedynie najlepszych kotłów, spełniających najwyższe standardy emisyjne. Ww. 
regulacja przewiduje restrykcyjne wymagania dla kotłów o mocy od 0 do 500 kW wprowadzanych na 
rynek w Polsce, czyli używanych głównie w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich 
zakładach. Regulacja nakłada na wprowadzających do obrotu kotły stosowanie wymagań 
konstrukcyjnych mających bezpośredni wpływ na poziom emisji tlenku węgla, organicznych 
związków gazowych oraz pyłu. Regulacja ta przewiduje także zakaz stosowania rusztu awaryjnego, 
przez co eliminuje problem spalania odpadów w nowych kotłach. Jednak funkcjonowanie 
rozporządzenia wskazało na pojawiające się na rynku problemy wynikające ze stosowania niektórych 
jego przepisów, w szczególności dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez 
producentów kotłów na paliwo stałe. W związku z tym podjęto prace nad nowelizacją rozporządzenia 
co doprowadzi do uszczelnienia systemu wymagań dla kotłów na paliwo stałe, poprzez objęcie 
wymaganiami nowych kotłów tj. kotłów wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia 
ciepłej wody użytkowej oraz kotłów na biomasę niedrzewną. Prace nad projektem już się zakończyły 
i aktualnie projekt rozporządzenia do dnia 17 stycznia 2019 r. znajduje się w notyfikacji Komisji 
Europejskiej.
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Następnie kontrola sprzedaży paliw stałych, stosowanych w sektorze bytowo-komunalnym 
została uregulowana w prawodawstwie krajowym poprzez ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie 
ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej (Dz. U. 2018, poz. 1654). Ustawa weszła w życie w dniu 12 września 2018 r., a następnie 
w dniu 4 października 2018 r. zostały ogłoszone następujące akty wykonawcze do ustawy:
 rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw stałych (Dz. U. 2018 poz. 1890), 
 rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sposobu pobierania próbek 

paliw stałych (Dz. U. 2018 poz. 1891), 
 rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości 

paliw stałych (Dz. U. 2018 poz. 1892),
 rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości 

paliw stałych (Dz. U. 2018 r. poz. 1893).
Regulacje te mają na celu wyeliminowanie z procesów spalania w sektorze bytowo-

komunalnym paliw stałych złej jakości. W związku z tym prognozuje się iż z rynku zostanie 
wyeliminowane około 11-14 % masy paliw stałych, przede wszystkim dotyczy to mułów węglowych 
i flotokoncentratów. Zauważyć należy, że w polskich gospodarstwach zużywa się około 1,5 mln 
mułów węglowych i flotokoncentratów oraz 0,7 mln ton węgla brunatnego. Zastępując muł węglowy 
groszkiem dobrej jakości emisja pyłów zawieszonych do powietrza zostanie obniżona prawie 
7 krotnie. 

Wymieniony pakiet rozwiązań prawnych umożliwia uporządkowanie rynku paliw w Polsce. 
Daje możliwość monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych, zgodnie ze stanem wiedzy 
technicznej oraz doświadczeń w ich stosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia 
wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto ww. przepisy pozwalają także na ograniczenie 
napływu węgla niesortowanego na teren Polski, ponieważ importerzy będą zobligowani do tego, aby 
węgiel, który wpływa do kraju był sortowany i posiadał odpowiednie certyfikaty. Wyeliminowanie 
z rynku bytowo-komunalnego paliw takich jak flotokoncentraty, muły oraz paliw niespełniających 
norm jakościowych pozwoli na zmniejszenie uciążliwości związanych ze spalaniem paliw złej jakości 
w małych instalacjach grzewczych sektora komunalno-bytowego.

Następnie we wrześniu 2018 r. Rząd RP ogłosił Program Priorytetowy pn. Czyste powietrze, 
którego celem jest zwiększenie efektywności jednorodzinnych budynków mieszkalnych, jak również 
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez 
istniejące lub nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne. Jednocześnie w dniu 19 września 
2018 r. uruchomiony został generator wniosków na stronie Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości 
objętej wnioskiem o dofinansowanie, w terminie do dnia 30 czerwca 2027 r. Program skierowany jest 
do właścicieli domów jednorodzinnych lub osób rozpoczynających budowę domu jednorodzinnego. 
Realizacja przedsięwzięcia będzie finansowana w formie dotacji i/lub pożyczki, przy uwzględnieniu 
dochodów w danym gospodarstwie domowym, co umożliwia dostęp do Programu mniej zamożnej 
części społeczeństwa. Atutem realizowanego Programu Czyste Powietrze jest pionierskie podejście 
polegające nie tylko na wymianie źródeł ciepła, ale także na przeprowadzeniu kompleksowej 
termomodernizacji budynków. Program przewiduje m.in. dofinansowanie następujących 
przedsięwzięć:
 wymiana źródeł ciepła starej generacji (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż 

nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;
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 montaż urządzeń i instalacji spełniających wymagania programu: kotły na paliwa stałe, węzły 
cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy 
ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami;

 zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne);
 docieplenie przegród budynków oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Domy jednorodzinne stanowią prawie połowę wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce, 
jednak dotychczas termomodernizacja ich nie stanowiła takiego priorytetu jak teraz. Dlatego też 
działania termomodernizacyjne budynków, w tym zwłaszcza termomodernizacja kompleksowa – tzw. 
„głęboka” polegająca nie tylko na wymianie wyeksploatowanego urządzenia grzewczego na paliwa 
stałe lub samej termomodernizacji budynków mieszkalnych, ale potraktowanie tego działania 
kompleksowo poprzez przeprowadzenie termoizolacji ścian zewnętrznych, dachu lub stropodachu 
i podłóg wraz z stolarką okienną i drzwiową wraz z jednoczesną wymianą źródła ciepła stanowi 
kluczowe działanie w walce z niską emisją.  

Polski Rząd szacuje, iż w ramach Programu możliwa będzie wymiana 3 mln szt. nieefektywnych 
źródeł ciepła, co w konsekwencji może przynieść efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji 
następujących zanieczyszczeń: pyłów PM10 o 68,4 tyś. Mg/rok (w tym pyłu PM2,5 o 61,1 tyś. 
Mg/rok), benzo(a)pirenu o 87 Mg/rok), CO2 o 30,2 mln Mg/rok oraz NOx o 39,5 tyś. Mg/rok. 

Szczegółowych informacji na temat naboru wniosków i warunków dofinansowania można 
uzyskać pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze. 
A także na infolinii: (+48) 22 45-90-945, oraz pod adresem email: CzystePowietrze@nfosigw.gov.pl. 

Ponadto należy podkreślić, że w działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza 
bardzo ważne jest podnoszenie świadomości społecznej poprzez realizację szeroko zakrojonych 
działań informacyjno-edukacyjnych w szczególności dotyczących negatywnego odziaływania 
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, stan środowiska i gospodarkę. W tym celu w ramach 
działań edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Środowiska przygotowano Poradnik „Czyste ciepło 
w moim domu ze spalania paliw stałych” informator oraz broszury. W opracowaniach tych 
przedstawiono praktyczne i konkretne wskazówki dla obywateli w zakresie eksploatacji domowych 
urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i drewno. Wskazówki te przyczynią 
się do ochrony zdrowia i środowiska, w tym w szczególności do poprawy jakości powietrza. 

Należy wyrazić nadzieję, że podejmowane ww. działania i inicjatywy przełożą się na szybką 
poprawę jakości powietrza w kraju na przestrzeni najbliższych lat. 

Z poważaniem

Agnieszka Sosnowska
Dyrektor
Departament Ochrony Powietrza i Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/
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