14.PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – zapewnienie opracowania i szerokich konsultacji
społecznych programu „Czyste powietrze” oraz wzmocnienie Komitetu Sterującego ds.
Krajowego Programu Ochrony Powietrza i powierzenie mu zadania czuwania nad pilnym i
efektywnym wdrożeniem tych rekomendacji oraz regularne monitorowanie postępów prac
Rady Ministrów.
Pytania:
Wśród rekomendacji znalazł się punkt: Zapewnienie opracowania i szerokich konsultacji
społecznych programu „Czyste powietrze” oraz wzmocnienie Komitetu Sterującego ds.
Krajowego Programu Ochrony Powietrza i powierzenie mu zadania czuwania nad pilnym i
efektywnym wdrożeniem tych rekomendacji oraz regularne monitorowanie postępów prac
Rady Ministrów.
a) Kiedy opracowano program „Czyste Powietrze”? Prosimy o jego przesłanie.
b) Prosimy o przesłanie raportu z konsultacji społecznych programu “Czyste
Powietrze”.
c) Jeśli nie opracowano raportu, to na jakim etapie są prace? Prosimy o przesłanie
wersji wstępnej/założeń.
d) Czy wzmocniono, a jeśli tak, to w jaki sposób, Komitet Sterujący ds. Krajowego
Programu Ochrony Powietrza?
e) Prosimy o przesłanie raportów z monitoringu postępów prac Rady Ministrów.

Odpowiedź:
Ministerstwo Środowiska:
„Program „Czyste Powietrze” to 15 rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
przyjętych przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2017 roku, w sprawie działań niezbędnych do
podjęcia w związku z wystąpieniem na znacznym obszarze kraju wysokich stężeń
zanieczyszczeń powietrza. Program stanowi również harmonogram zadań do realizacji
wynikających z rekomendacji Rady Ministrów.
Zarządzeniem Nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie
Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza (M. P. poz. 994)
(KS ds. KPOP) powołano Komitet Sterujący ds. KPOP. Natomiast jego skład został
rozszerzony w 2017 r. poprzez zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca
2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego
Programu Ochrony Powietrza (M. P. poz. 756).
Przewodniczącym Komitetu jest Pan Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik
rządu ds. polityki klimatycznej. W skład Komitetu weszli przedstawiciele, w randze
sekretarza lub podsekretarza stanu, wyznaczeni przez Ministra Finansów, Ministra Energii,
Ministerstwa Rozwoju, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Zdrowia, Ministra

Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.
Zarządzeniem nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniającego
zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony
Powietrza (M. P. poz. 756) włączono do komitetu dodatkowych członków tj. Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra
Cyfryzacji; którzy to w przedstawionych rekomendacjach dla Rady Ministrów zostali
zobowiązani do podjęcia konkretnych działań na poziomie krajowym, a wcześniej nie byli
włączeni do Komitetu.
Celem Komitetu jest monitorowanie stanu zaawansowania działań na rzecz poprawy jakości
powietrza wynikających z Programu. Ponadto Komitet zobowiązany jest do przygotowywania
i przedkładania co dwa lata Radzie Ministrów sprawozdania z realizacji Krajowego Programu
Ochrony Powietrza, w terminie do dnia 30 listopada, licząc od roku ogłoszenia Programu w
Monitorze Polskim.
Dotychczas odbyło się 8 spotkań Komitetu Sterującego, tj. w dniu 27 października 2016 r., 6
grudnia 2016 r., 16 lutego 2017 r., 20 kwietnia 2017 r., 12 czerwca 2017 r., 28 lipca 2017 r., 5
września 2017 r. oraz 23 października 2017 r.
Spotkania były odpowiednio poświęcone:
• powołaniu KS ds. KPOP oraz przepisów prawnych, których zmiana jest niezbędna w celu
osiągnięcia poprawy jakości powietrza na obszarze Polski;
• w związku z powołaniem, przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego
(KWRiST) oraz przedstawicieli RP w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, doraźnego
Zespołu do Spraw Jakości Powietrza (ZJP), kolejne spotkanie w MS było wspólne dla ZJP i
KS ds. KPOP i było poświęcone nadaniu większych uprawnień kontrolnych służbom
kominiarskim w zakresie weryfikacji stanu indywidulanych instalacji spalania;
• nowelizacji ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej, gminach uzdrowiskowych;
• harmonogramowi zadań do realizacj i wynikających z rekomendacj i - tzw. Programu pt.
„Czyste

Powietrze”, w tym w szczególności w zakresie możliwości realizacji zadań nr 10 i 12, czyli „
Wprowadzenia obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów, a
w uzasadnionych przypadkach przeprowadzania badania spalin w trakcie kontroli drogowej ”
oraz „ Wprowadzenia rozwiązań umożliwiających tworzenie stref niskoemisyjnych oraz
okresowego ograniczania liczby samochodów w ruchu w obrębie obszarów miejskich ”;
• przepisom umożliwiającym kontrolę spalania paliw stałych, kontrolę wielkości emisji pyłów
z kominów i stosowanych urządzeń grzewczych w sektorze bytowo - komunalnym;
• kwestiom zawartym w pkt. 13 rekomendacji zatytułowanych „Czyste Powietrze”, pn. „
Wprowadzenie regulacji przeciwdziałających blokowaniu klinów napowietrzających miasta
oraz rozwiązań podnoszących rangę zawodu urbanisty w kontekście zagospodarowania
przestrzennego
• realizacji rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań
niezbędnych do podjęcia w związku z wystąpieniem na znacznym obszarze kraju wysokich
stężeń zanieczyszczeń powietrza - tzw. Programu „Czyste Powietrze”.
Konsultacje publiczne programu „Czyste Powietrze” planowane są na IV kwartał 2017 r. po
przedstawieniu przez poszczególne resorty stanu, sposobu oraz terminu realizacji
poszczególnych rekomendacji.

