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W SZCZEGÓLNOŚCI  

DOT.  MIKRO I 

MAŁYCH 

PRZEDSIĘBIORSTW 

„Niska emisja” błędnie kojarzy się z NISKIM 

POZIOMEM  zanieczyszczeń powietrza !!! 

Należy pamiętać, że zjawisko to jest ubocznym efektem działalności 

człowieka, niejednokrotnie dotyczy to mieszkańców domów 

jednorodzinnych poprzez m.in. użytkowanie nisko sprawnych urządzeń 

grzewczych i spalanie niskokalorycznego węgla lub odpadów !!! 

SMOG JEST MIESZANINĄ DYMU I MGŁY  

Mieszanina cząstek sadzy pochodzącej z dymu oraz mgły atmosferycznej jest idealnym 

absorberem gazów toksycznych, pyłów zawieszonych (w tym metali ciężkich) 

pochodzących   z gospodarstw domowych oraz komunalnych (w szczególności źródeł 

ciepła), przedsiębiorstw jak również pochodzących ze źródeł emisji komunikacyjnej. 

UWAGA!!! NISKA EMISJA JEST ŹRÓŁEM POWSTWANIA SMOGU 

„Smog” pochodzi od 

słów: smoke (dym) 

i fog (mgła) 



EFEKT SKALI NISKIEJ EMISJI 

NEGATYWNY EFEKT SKALI 
 Duża liczba  nieefektywnych źródeł ciepła, które jako 

autonomiczne wprowadzają do powietrza niewielkie ilości 

zanieczyszczeń 

UWAGA!!! 

 Duża skala emitorów wprowadzających zanieczyszczenia z 

kominów o niewielkiej wysokości jest przyczyną dużych 

zanieczyszczeń powietrza, w szczególności przy skupionej 

zabudowie mieszkaniowej, dot. m.in. osiedli obszarów 

wiejskich o gęstej zabudowie 

Umowne ograniczenie wysokości emiterów 

Niejednokrotnie przy definiowaniu emiterów niskiej emisji 

wprowadza się ograniczenia w zakresie ich wysokości: 

„(…) niska emisja jest  emisją produktów nieefektywnego 

spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery 

ze źródeł emisji (emiterów) znajdujących się na 

wysokości niewiększej niż 40 m  (10 m emitery 

domów jednorodzinnych) 
Źródło: http://www.energiaisrodowisko.pl/zarzadzanie-energia-i-srodowiskiem/pone 



PRZYCZYNY NISKIEJ EMISJI - 

DOMOWE/KOMUNALNE PALENISKA  

 spalanie paliw stałych w nieefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych 

urządzeniach grzewczych małej mocy. Powyższe dotyczy m.in. tzw. tanich 

węgli o bardzo niskiej jakości, jak również  odpadów,  

np. tworzyw sztucznych  których spalanie jest niedopuszczalne 
Może dotyczyć też paliw gazowych np. gazu propan-butan – 

nieefektywnie  spalanego w starych urządzeniach o niskiej sprawności 

W domowych paleniskach spala się nie tylko węgiel ale 

również odpady komunalne, które są istotną przyczyną 

emisji toksycznych substancji 

 relatywnie niska wysokość kominów (przy niskiej emisji, jako jej kryterium 

stosowane jest ograniczenie wysokości emiterów) co skutkuje, że 

rozproszenie zanieczyszczeń emitowanych z domowych palenisk ma wyłącznie 

oddziaływanie lokalne 

 warunki spalania paliwa w domowych paleniskach są znacznie mniej korzystne 

(ze względu na emisje zanieczyszczeń) w odniesieniu do dużych palenisk 

elektrociepłowniach czy ciepłowni. Wynika to m.in. z braku filtrów 
Paleniska domowe/komunalne są źródłami zanieczyszczeń ulokowanymi po 

stronie użytkowników, dlatego ich wpływ na zagrożenia środowiska i 

zdrowie mieszkańców w perspektywie lokalnej jest bardzo duże 



PRZYCZYNY NISKIEJ EMISJI - POJAZDY 

TRANSPORTOWE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI  

 wysoki odsetek pojazdów transportowych, (w tym samochodów) o 

złym stanie technicznym - niespełniających  norm emisji spalin 

 ścieranie opon czego efektem jest emisja pyłów zawierających cynk 

 głównym źródłem emisji komunikacyjnej są pojazdy z silnikami 

diesla. W szczególności są emiterami pyłów zawieszonych 

zawierających ciężkie metale 

 obserwowana dyfuzja – wzrost natężenia ruchu motoryzacyjnego  

Silniki diesla emitują większą ilość 

materii zawieszonej w porównaniu do 

silników benzynowych 

UWAGA!!! 

Sejmik Województwa podejmuje decyzję w sprawie  ograniczeń 

stosowania nieefektywnych urządzeń grzewczych i paliw, na podstawie oceny 

stanu zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze. Gmina odpowiada 

za realizację 
Wg Ustawy Prawo Ochrony Środowiska  

(Dz.U. 2015 poz. 1593 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska) 



Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 

21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008) 

 definiuje i określa cele dotyczące jakości 

powietrza w zakresie ograniczania i zapobiegania 

jego szkodliwemu zanieczyszczeniu, negatywnie 

wpływającemu na zdrowie ludzi i środowisko - jako 

całość 

 określa wspólne dla krajów członkowskich metody 

i kryteria oceny jakości powietrza 

 obliguje do informowania społeczeństwa na temat 

jakości powietrza 

 obliguje do utrzymania jakości powietrza w 

regionach gdzie jest ona zgodna z normami 

 obliguje państwa członkowskie Unii Europejskiej 

do współpracy w zakresie  promowania 

ograniczania zanieczyszczenia powietrza 



Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1593/1 

Art. 96, Ustawa Prawo Ochrony Środowiska  
(Dz.U. 2015 poz. 1593 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie 

ustawy – Prawo ochrony środowiska) 

!!! 

!!! 

„(…)Art. 96.  
1. Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi 

lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, opracowuje zarząd województwa. Zarząd województwa przedstawia projekt uchwały do 

zaopiniowania właściwy miejscowo wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom 

3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

projektu uchwały, o którym mowa w ust. 2.  

4. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza akceptację projektu uchwały.  

5. W postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie uchwały, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu 

III rozdziału 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.2)).  

 6. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa:  

1) granice obszaru, na którym wprowadza się ograniczenia lub zakazy, o których mowa w ust. 1;  

2) rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy, o których mowa w ust. 1;  

3) rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane na obszarze,  

o którym mowa w pkt 1, lub parametry techniczne lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji instalacji,  

w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania na tym obszarze. 

7. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może także określać:  

1) sposób lub cel wykorzystania paliw, który jest objęty ograniczeniami określonymi  

w uchwale;  

2) okres obowiązywania ograniczeń lub zakazów w ciągu roku;  

3) obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji uchwały (…)’. 

Ostatnia nowelizacja określana jest jako „Ustawa 

Antysmogowa” 



EUROPEJSKI PROGRAM MONITORINGU 

ŚRODOWISKA EMEP  

(ang. European Monitoring Environmental Program)  

Do grupy tych zanieczyszczeń, zgodnie EMEP 

zalicza się: 

Polska jako członek Unii Europejskiej jest 

zobligowana  

do corocznych ewidencji emisji zanieczyszczeń 

powietrza, będących również produktami 

niskiej emisji zagrażającymi środowisku, jak 

również zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt 

 tlenek węgla (CO) 

 dwutlenek siarki (SO2) 

 pył zawieszony (całkowity – TSP oraz frakcje drobne – PM2,5 i PM10) 

 metale ciężkie (m.in. arsen – As, kadm – Cd, chrom – Cr, miedź – Cu, 

rtęć – Hg, nikiel – Ni, ołów – Pb) 

 dioksyny (PCDD/PCDFs)  

 wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: benzo(a) piren, 

benzo(b)fl uoranten, indeno(…)piren 



Przeciwdziałanie niskiej emisji 

DZIAŁANIA MIESZKAŃCÓW INDYWIDULANYCH 

 ograniczenie indywidualnego 

transportu osobowego w miastach i w 

aglomeracjach miejskich na rzecz 

publicznego transportu zbiorowego 

 stosowanie benzyny bezołowiowej 

 zastąpienie paliw naturalnych 

biopaliwami 

 stosowanie paliwa gazowego (propan 

butan) i silników elektrycznych                                          

 instalowanie katalizatorów 

(urządzenia, które w procesach 

reakcji chemicznych zamieniają 

toksyczne tlenki azotu w azot 

atmosferyczny nieszkodliwy dla 

środowiska) 

SAMOCHODY Z SILNIKAMI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ TO 

MAGAZYNY ENERGII W UKŁADACH 

PROSUMENCKICH 

Podejście systemowe !!! 

W zakresie redukcji emisji 

komunikacyjnej 

 wymiana niskosprawnych i nieekologicznych 

węglowych źródeł ciepła na nowoczesne 

proekologiczne kotły z automatycznym i sterowanym 

dozowaniem paliwa oraz powietrza w procesach 

spalania wg potrzeb cieplnych użytkowników 

budynków 

 kompleks działań zmniejszających zużycie energii  

w obiekcie poprzez prace termorenowacyjne (wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian, 

ocieplenie stropodachów, modernizację instalacji 

wewnętrznej c.o. budynku z uwzględnieniem 

automatycznej regulacji, itp.) 

 zastosowanie źródeł kogenerecyjnych lub 

poligeneracyjnych wytwarzających współzależnie m.in. 

energię elektryczną i ciepło przy jednoczesnej redukcji 

paliw kopalnych stosowanych  

w procesach rozdzielnego wytwarzania energii wtórnej 

 zastosowanie mikro- i mini- instalacji prosumenckich, 

w tym: pompy ciepła, źródła fototermiczne i 

fotowoltaiczne, mikro- wiatraki, mikro- lub mini- 

kogenerację 

Systemy grzewcze, w tym kogeneracyjne 

Podejście systemowe !!! 



Badania własne 

W podjętej kampanii 

informacyjnej w 

badaniach wzięło 

udział 312 osób, w 

tym: 

• 131 mieszkańców,  

• 95 nauczycieli,  

• 67 przedsiębiorców  

• 19 lokalnych 

liderów  

42% 

6% 21% 

30% 

mieszkańcy lokalni liderzy

przedsiębiorcy nauczyciele



Ocena stanu powietrza w miejscowości 

zamieszkania respondentów (mieszkańcy) 

14% 

62% 

6% 
13% 

5% 

bardzo źle źle nie mam zdania

dobrze bardzo dobrze



Znajomość sposobów przeciwdziałania 

niskiej emisji (mieszkańcy) 

12% 

88% 

tak nie



Ważność korzyści wynikających z eliminacji 

zjawiska niskiej emisji (mieszkańcy) 
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Stopień akceptacji stwierdzenia o podjęciu działań niwelujących 

niską emisję wskutek podniesienia świadomości społecznej na 

temat zagrożeń z niej wynikających (mieszkańcy) 

6% 
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Społecznościowa Platforma Transferu 

Wiedzy - cele przedsięwzięcia 

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest 
przeprowadzenie 10 cykli szkoleniowych on-line, w formie 
webinariów, co przyczyni się do podniesienia świadomości 
ekologicznej docelowej grupy odbiorców w zakresie niskiej emisji 
oraz kształtowania postaw proekologicznych społeczności 
lokalnej w codziennych działaniach. 

 

Cel główny wspierają następujące cele szczegółowe: 

• Upowszechnianie wiedzy z zakresu emisji szkodliwych pyłów 
i gazów powstających w wyniku użytkowania 
niskosprawnych i przestarzałych palenisk, a także spalania 
paliw w postaci węgla kamiennego, węgla drzewnego, oleju 
napędowego, benzyny, różnego rodzaju odpadów w domach, 
zakładach przemysłowych oraz samochodach.  

• Ukazanie wpływu niskiej emisji na jakość powietrza, zdrowie 
ludzi i czystość środowiska naturalnego poprzez 
uświadamianie zagrożeń w tym zakresie. 



Społecznościowa Platforma Transferu 

Wiedzy - cele przedsięwzięcia 

• Wskazanie na proekologiczne, nowoczesne 
technologie, urządzenia i sposoby ogrzewania, 
ekologiczne źródła ciepła dla gospodarstw domowych 
oraz przedsiębiorstw i instytucji, a także rozwiązania w 
zakresie ograniczenia emisji komunikacyjnej. 

• Kształtowanie właściwych postaw i zachowań poprzez 
wskazanie przykładów dobrych praktyk w zakresie 
rozwiązywania problemów niskiej emisji dla celowo 
dobranych grup beneficjentów oraz potencjalnych 
zewnętrznych odbiorców w aspekcie zrównoważonego 
rozwoju.  

• Wskazanie wymiernych korzyści zdrowotnych, 
społecznych i środowiskowych wynikających z 
ograniczenia niskiej emisji prowadzące do poprawy 
jakości życia społeczeństwa. 



Portal - Strona główna  



• mieszkańcy dzielnic miast, którzy ogrzewają swoje 
mieszkania we własnym zakresie, a także mieszkańcy 
mniejszych miejscowości,  

• nauczyciele przedmiotów biologia, chemia i geografia w 
szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  

• mikroprzedsiębiorcy z wybranych branż (województwo 
małopolskie – agroturystyka, województwo opolskie – 
przemysł drzewno-papierniczy, województwo śląskie – 
przemysł skórzano-obuwniczy),  

• lokalni liderzy, przedstawiciele władz samorządowych, 

 

Materiały po szkoleniu dostępne również dla internautów. 

Szkolenia on-line w formie webinariów - 

UCZESTNICY 



Projekt ma na celu przeszkolenie: 

• grupy około 240 nauczycieli (2 cykle), 

• grupy około 90 mikroprzedsiębiorców (2 cykle), 

• grypy około 30 przedstawicieli władz 
samorządowych (1 cykl), 

• grupy około 600 mieszkańców dzielnic miast, 
który ogrzewają swoje mieszkania we własnym 
zakresie oraz mieszkańców mniejszych 
miejscowości (5 cykli). 

 

Czas realizacji webinariów 8 m-cy – od lipca 2016r. 
do lutego 2017r. 

Szkolenia on-line w formie webinariów - 

UCZESTNICY 



Tematyka szkoleń 

• Niska emisja – określenie problemu 

• Oddziaływanie niskiej emisji na zdrowie i środowisko 

naturalne 

• Sposoby ograniczania niskiej emisji w życiu 

codziennym 

• Metody ograniczania niskiej emisji 

• Niska emisja – metody wspomagania formalnej 

edukacji ekologicznej 

• Niska emisja – aspekty prawne 

• Wnioski i podsumowanie tematyki poszczególnych 

bloków 

 

 



WEBINARIA 



Materiały, które powstały w ramach 

projektu 

• filmy, 

• artykuły,  

• wywiady, 

• wizualizacje, 

• materiały na webinarium, 

• foldery informacyjne,  

• plakaty,  

• wielkoformatowe banery. 



Ekologicznie filmy tematyczne z animacjami, wsparte 
wywiadami ze specjalistami, ekspertami i uznanymi 
autorytetami w zakresie niskiej emisji.  

 

Film nr 1. 

• Nasza misja – ograniczona niska emisja  

Film nr 2. 

• Redukcja niskiej emisji w wymiarach 
prosumenckich 

Film nr 3. 

• Ograniczenie niskiej emisji poprzez 
zeroenergetyczną infrastrukturę budowlano-
energetyczną - propozycja dla nowoczesnego 
budownictwa  

Filmy edukacyjne 



1. Oddziaływanie „niskiej emisji” na zdrowie i środowisko naturalne. 

2. Nowoczesne technologie ogrzewania ze wskazaniem “czystych 

paliw”. 

3. Prosument jako producent "czystej energii" w lokalnym środowisku. 

4. Osiedlowe elektrociepłownie prosumenckie, rozwiązania 

proekologiczne dla wspólnot mieszkaniowych. 

5. Najprostsze rozwiązania energetyczne ograniczające „niską emisję” 

dla sektora bytowo-komunalnego. 

6. Redukcja niskiej emisji w odseparowanych źródłach prosumenckich. 

7. Pojazdy elektryczne – rozwiązania praktyczne dla aglomeracji 

miejskich w aspekcie obniżenia „niskiej emisji”. 

8. Nowoczesne budownictwo jednorodzinne – domy pasywne i "zero i 

plus energetyczne". 

9. Innowacyjne metody wytwarzania czystej energii w odniesieniu do 

warunków regionalnych z przeznaczeniem dla budownictwa 

indywidualnego, jak i wielorodzinnego. 

Artykuły edukacyjne o tematyce niskiej 

emisji  



Repozytorium wiedzy – artykuły, 

wywiady 



• I wizualizacja - forma interaktywnej sylwetki 
ludzkiej z zaznaczonymi narządami 
wewnętrznymi. Kliknięcie na poszczególne 
organy uaktywni animację pokazującą szkodliwy 
wpływ niskiej emisji na dany organ wraz z 
opisem poszczególnych schorzeń.  

 

• II wizualizacja - dotyczy wpływu niskiej emisji 
na środowisko naturalne, prezentować będzie 
wybrane szkodliwe skutki, takie jak np. kwaśne 
deszcze, dziura ozonowa, przenikanie 
zanieczyszczeń do wody i gleby, intensyfikacja 
ekstremalnych zjawisk pogodowych.  

Wizualizacje 3D związane ze 

szkodliwością niskiej emisji  



Wizualizacje 3D 



PLATFORMA SPOŁECZNOŚCIOWA 



FORUM 

PRZYKŁADOWA FUNKCJONALNOŚĆ 

WYSZUKIWANIE 



Oczekiwane efekty i korzyści 

• nieograniczony zasięg odbiorców, a przeszkolona grupa 

beneficjentów będzie pełnić rolę adsorberów wiedzy z 

zakresu zagrożeń niskiej emisji, metod, narzędzi, 

technologii jej ograniczających, korzystając z bezpłatnie 

dostępnych materiałów szkoleniowych, 

zamieszczonych na opracowanej platformie 

internetowej. Platforma ta ma wymiar społecznościowy, 

co jest rezultatem jej rozpowszechniania przez 

przeszkolone grupy beneficjentów projektu, 

• dostęp do wiedzy i kompetencji ekspertów z tej 

dziedziny, którzy prezentują praktyczne przykłady 

konkretnych rozwiązań odnośnie wpływu niskiej emisji 

na ludzi i środowisko, 

 

 



Oczekiwane efekty i korzyści 

• dyfuzja wiedzy z zakresu negatywnego 

oddziaływania niskiej emisji na środowisko i 

człowieka ze szczególnych wyróżnieniem zagrożeń 

zdrowotnych, 

• wzrost popytu na nowe „czyste technologie” (w tym: 

technologie prosumenckie czy technologie 

dedykowane dla zeroenegetycznej infrastruktury 

budowlanej), 

• stymulacja rozwoju i wzrost popytu na pojazdy 

elektryczne, tym samym poprawę stanu zdrowia 

społeczeństwa oraz ograniczenia degradacji 

środowiska naturalnego, 



Oczekiwane efekty i korzyści 

• wzrost popytu na nowe technologie w tym: technologie 
prosumenckie, technologie dedykowane dla 
zeroenegetycznej infrastruktury budowlanej, 

• wskazanie nowych innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych, instrumentów legislacyjnych i 
organizacyjnych sprzyjających akceleracji w 
społeczeństwie skłonności do zapłaty – realizacji  
inwestycji  dotyczących zakupu, instalacji i użytkowania 
nowych „czystych technologii” redukujących niską emisje.   

• redukcję źródeł zanieczyszczeń i zagrożeń 
niskoemisyjnych co znacząco wpłynie na  poprawę 
dobrobytu społecznego z wyróżnieniem korzyści o 
charakterze zdrowotnym i społecznym. 



Dziękuję za uwagę 
stop-smog.edu.pl 

robertkuceba@wp.pl 

edkudu@gmail.com 

http://iisz.zim.pcz.pl 


