
Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się do Pana w imieniu inicjatywy Polski Alarm Smogowy – koalicji ruchów 
społecznych zabiegających o czyste powietrze w naszym kraju. Polska zajmuje obecnie 
niechlubne pierwsze miejsce spośród członków Unii Europejskiej jeśli chodzi o 
zanieczyszczenie powietrza. Normy prawa krajowego ustanowione w tym obszarze łamane 
są od wielu lat.  Niesie to poważne konsekwencje dla zdrowia mieszkańców naszego kraju. 
Każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera 45,000 osób 
mieszkających w Polsce – to  trzynastokrotnie więcej niż liczba ofiar wypadków drogowych.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska emisja pochodząca ze 
spalania węgla i innych paliw stałych w domowych kotłach. Według danych Krajowego 
Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami odpowiada ona za 52% emisji pyłu (PM10) i 
87% emisji benzo(a)pirenu. To właśnie z tymi dwoma zanieczyszczeniami mamy w Polsce 
największy problem.

Celem działań Polskiego Alarmu Smogowego jest doprowadzenie do stanu, kiedy to 
powietrze w Polsce będzie spełniało wymagania prawa krajowego i nie będzie zagrażało 
zdrowiu i życiu mieszkańców naszego kraju. Nie jesteśmy przeciwnikami polskiego węgla, 
ani też nie postulujemy krajowego zakazu palenia węglem. Pragniemy natomiast aby 
spalanie węgla odbywało się w urządzeniach spełniających wymagania emisyjne. 
Nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska (art. 96) uchwalona niedawno przez Sejm ma 
umożliwić samorządom województw rozwiązanie problemu niskiej emisji za pomocą innych 
środków niż zakazy palenia węglem. Chodzi o określenie standardów emisyjnych wobec 
domowych kotłów (tzw. instalacji małej mocy). Rozwiązanie takie przyjęli m.in. Czesi, gdzie 
od 2022 r. kotły na węgiel muszą spełniać wymogi emisyjne. Jest to rozwiązanie o które od 
dawna zabiegały samorządy województw (to na nich spoczywa prawny obowiązek realizacji 
programów ochrony powietrza), przedstawiciele inspekcji ochrony środowiska, eksperci. 
Rozwiązanie to było przedmiotem prac grupy roboczej ds. czystego powietrza przy 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wkrótce na ręce Pana Prezydenta trafi znowelizowana ustawa Prawo Ochrony Środowiska, 
która wyposaża samorząd wojewódzki w większy wachlarz możliwości niż całkowite zakazy 
palenia węglem. Pragniemy poprosić Pana Prezydenta o możliwość spotkania z 
przedstawicielami Polskiego Alarmu Smogowego. Chcielibyśmy przekazać nasz apel do 
Pana Prezydenta w sprawie nowelizacji Prawa Ochrony Środowiska oraz naświetlić jej wagę 
dla ochrony powietrza w Polsce. Chcielibyśmy również przedstawić nasze argumenty 
dlaczego po wielu latach zaniedbań nie możemy już dłużej czekać na konieczne działania 
naprawcze.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Guła /Polski Alarm Smogowy
Kontakt:
polskialarmsmogowy@gmail.com 
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