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Jako Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza w Polsce, w
dniu 10 stycznia 2017 r. wystosowałem na ręce Pani Premier apel dotyczący złej jakości powietrza w
Polsce, na który otrzymałem odpowiedzi z Ministerstw: Zdrowia, Rozwoju i Finansów oraz z
Ministerstwa Energii.
W wyżej wymienionych pismach zostałem poinformowany, że Ministerstwo Rozwoju
przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, którego wejście w
życie planowane jest do 1 października 2017 r.
Natomiast Ministerstwo Energii przekazało mi informację, że efektem ich działań będzie
nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych oraz że jedyny
program osłonowy dla najuboższych (np. dopłata do węgla wysokiej jakości) jest prowadzony przez
jednostki samorządu terytorialnego.
Zastanawiające jest dlaczego Ministerstwo Energii powierzyło Departamentowi Górnictwa
opracowanie stosownych zmian legislacyjnych, w chwili gdy jej dyrektor Anna Margis jest
przewodniczącą rady nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego. Jak wynika z doniesień
prasowych
Departament
Górnictwa
nie
wziął
pod
uwagę
głosu
ekspertów
w sprawie jakości węgla. Prowadzi to do tego, że do pieców trafi węgiel najgorszej jakości. Ponadto
Ministerstwo Energii zapowiedziało, ze nie ma zamiaru wprowadzać świadectw jakości węgla.

Co ciekawe Ministerstwo Zdrowia pismem z dnia 2 lutego 2017 r., przedstawiło stanowisko, że
tak naprawdę głównym problemem nie jest smog, ale np. palenie tytoniu, czy złe nawyki żywieniowe
oraz zbyt niska aktywność fizyczna. Świadczy to o niezrozumieniu przez Ministerstwo problemu jakim
jest zanieczyszczenia powietrza i wynikających z tego konsekwencji, jakimi są zgonu około 45 tys. osób
rocznie.
Należy dodać, że w dniu 17 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym
zostały
przedstawione
rekomendacje
Komitetu
Ekonomicznego
Rady
Ministrów
w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju
wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza.
Komitet zwrócił szczególna uwagę na przyspieszenie prac nad rozporządzeniem
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, które powinno zostać przyjęte najpóźniej do końca
kwietnia 2017 r., tak aby jego postanowienia zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu
grzewczego 2017/2018.
Ponadto członkowie KERM przedstawili rekomendację na temat pilnego wprowadzenie
rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych, które powinno zostać przyjęte jeszcze w
I
kwartale
2017
r.,
po
wprowadzeniu
zmian
do
ustawy
o monitorowaniu i kontroli jakości paliw.
W związku z powyższym zwracam się z pytaniem jakie działania zostały już zrealizowane, a
jakie są w trakcie procedowania? Należy podkreślić, że regulacje te powinny zostać wprowadzone jak
najszybciej z myślą o nadchodzącym sezonie grzewczym 2017/2018.
Z poważaniem
Bogusław Sonik

