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Szanowni Państwo,

chciałabym bardzo podziękować Państwu za przekazane stanowisko w którym wyrażacie Państwo 
swoją obywatelską postawę, troskę o stan jakości powietrza oraz dobro wszystkich Polaków, aby jakość 
ta była należycie dotrzymywana. Jednocześnie pragnę Państwa zapewnić, że w sposób ciągły 
podejmowane są zadania mające na celu dbanie o zapewnienie dobrego stanu jakości powietrza, którym 
oddychamy my wszyscy, a w szczególności nasze dzieci.

Uprzejmie informuję, że w Polsce prowadzony jest w sposób ciągły monitoring jakości 
powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (zwany PMŚ) koordynowany, zgodnie 
z ustawą z dnia 10 lipca 1991 r. o Inspekcji  Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1070 ze zm.), 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Monitoring jakości powietrza obejmuje zadania 
związane z badaniem i oceną stanu zanieczyszczeń powietrza, w tym pomiary i oceny jakości powietrza 
w strefach, monitoring tła miejskiego, pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 
dla potrzeb monitorowania procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia, pomiary stanu 
zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi oraz rtęcią w stanie gazowym na stacjach monitoringu 
tła regionalnego, pomiary składu chemicznego pyłu PM2,5, monitoring prekursorów ozonu, programy 
badawcze zjawisk globalnych i kontynentalnych wynikające z podpisanych przez Polskę konwencji 
ekologicznych.  Dane pomiarowe z ww. systemu monitoringu powietrza prezentowane są w sposób 
ciągły na stornie https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.

Ponadto informujemy, że w dniu 10 marca 2021 r. ogłoszone zostało w Monitorze Polskim 
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie polityki ekologicznej 
pastwa do 2040 roku (MP z 2021r. poz. 264). Zgodnie z nim planowane jest całkowite uniezależnienie 
się od dostaw węgla kamiennego, gazu ziemnego i ropy naftowej z Rosji. Kluczowym założeniem jest 
zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowa mocy opartych o źródła krajowe. Istotnym 
elementem strategii będzie silniejsze zdynamizowanie rozwoju OZE (zwłaszcza zapewniających 
stabilne dostawy energii), a także infrastruktury sieciowej i magazynowej. Sukcesywnie dążymy 
do zastępowania popytu na gaz ziemny i ropę naftową alternatywnymi źródłami energii tj. wodrem, 
biometanem, biokomponentami, niskoemisyjnymi paliwami syntetycznymi, energią elektryczną. 
Jednocześnie, ze względu na niepewną sytuację na rynku gazu, w ujęciu średniookresowym, może 
nastąpić czasowe zwiększenie poziomu wykorzystania istniejących bloków węglowych. 
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Aktualnie kontynuowany jest rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz rynku pomp ciepła, 
m.in. poprzez zwiększenie środków na rządowe programy - Mój Prąd oraz Moje Ciepło. Polski Rząd 
od lat aktywnie wspiera działania mające na celu podnoszenie efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych, a tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Przykładem tych działań jest 
z pewnością Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”, realizowany od września 2018 r., który skupia 
się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz przeprowadzeniu termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych (maksymalnie wyodrębnione 2 lokale), a także wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Program 
realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gminami. Program 
ten, poza edukacją w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej, zawiera przede wszystkim 
 komponent wsparcia finansowego w zakresie prowadzenia termomodernizacji i remontów. Do dnia 29 
lipca 2022 r. w ramach Programu „Czyste Powietrze” zostało złożonych 477 581 wniosków 
o dofinansowanie: w formie dotacji (na kwotę ponad 8 mld zł), w formie pożyczki (na ponad 380 mln 
zł) lub w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (ponad 76 mln zł) i zawarto 
404 781 umów o dofinansowanie (na dotację ponad 6,7 mld zł i na pożyczkę ponad 191 mln zł) oraz na 
dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (ponad 54 mln zł). Należy podkreślić, że nabór 
wniosków na podwyższony poziom dofinansowania w ramach tego Programu cieszy się dużym 
zainteresowaniem i od dnia 21 października 2020 r. do dnia 29 lipca 2022 r. złożonych zostało 84 343 
wniosków na kwotę ponad 1 895 630 648 zł, natomiast podpisanych zostało 70 963 umów na łączną 
kwotę dofinansowania z umów ponad 1 604 851 909 zł.

Ponadto w dniu 15 lipca 2020 r. uruchomiono nabór w ramach Programu „Czyste Powietrze+ , 
gdzie stosuję się prefinansowanie inwestycji w postaci wypłaty beneficjentom środków jeszcze przed 
rozpoczęciem prac remontowych w kwocie do 50% maksymalnej kwoty dotacji. W ramach tego 
Programu, od dnia 15 lipca 2021 r. złożonych zostało 240 wniosków na kwotę 12 mln zł. Tym samym, 
wraz z ulgą termomodernizacyjną, pomoc państwa przyczynia się do realizacji, w tym zwłaszcza przez 
osoby o niższych dochodach, kluczowych przedsięwzięć  zmniejszających zapotrzebowanie na energię. 
W 2020 r. z ulgi termodernizacyjnej skorzystało 451 tys. podatników, którzy odliczyli łącznie 7,5 
miliarda złotych. Ulga dotyczy wydatków poniesionych w związku z wymianą źródła ciepła 
i termomodernizacją budynku. Natomiast w 2019 r. ulga pozwoliła wesprzeć przedsięwzięcia 
termomodernizacyjne w przypadku 214 tys. podatników, obejmując kwotę 3,2 miliarda złotych. 

W dniu 21 lipca 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
uruchomił nabór wniosków w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” skierowanego do gmin z którego 
finansowane będą wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe zainstalowane 
w mieszkaniach do ogrzewania lokali na efektywne źródła ciepła lub podłączanie lokali mieszkalnych 
bezpośrednio pod zbiorcze efektywne źródło ciepła zlokalizowane w budynku. W przypadku 
najbardziej zanieczyszczonych gmin dotacja może wynosić do 17 500 zł dla podstawowego poziomu 
dofinansowania, 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 39 500 zł dla najwyższego 
poziomu dofinansowania. W przypadku pozostałych gmin dotacja może wynosić do 15 000 zł 
dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania 
i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Ponadto informuję, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U z 2022r. poz. 1343) organizatorami publicznego transportu zbiorowego 
w przewozach autobusowych są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki na poziomie 
gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego, 
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związku metropolitalnego lub województwa. Zadaniem organizatorów publicznego transportu 
zbiorowego jest planowanie rozwoju transportu, organizowanie transportu zbiorowego oraz zarządzanie 
publicznym transportem zbiorowym na swoim obszarze. Przy zamawianiu usług o charakterze 
użyteczności publicznej organizator publicznego transportu zbiorowego powinien się kierować przede 
wszystkim potrzebą zaspokojenia oczekiwań komunikacyjnych swoich mieszkańców. 

Odnosząc się do postulatu badania związków między zanieczyszczeniem powietrza, a wpływem 
na zdrowie, informujemy, że prowadzenie badań medycznych bazujących na obserwacjach krajowych 
w zakresie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie nadzorowane jest przez 
ministra właściwego ds. zdrowia.

Z poważaniem

Agnieszka Sosnowska
Dyrektor
Departament Ochrony Powietrza i Polityki 
Miejskiej
/ – podpisany cyfrowo/
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danychi:

1) Administratorem Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą 
w Warszawie (00-922), ul. Wawelska 52/54.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: 
inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl.

3) Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku w zw. z art. 223 § 1 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz wypełnienia obowiązku 
archiwizacji dokumentówii na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych.

4) Odbiorcami Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi Ministerstwo zawarło umowy na 
świadczenie usług informatycznych i pocztowych 

5) Pana dane osobowe będą przechowywane przez 25 lat.
6) Przysługuje Panu prawo do żądania od administratora:

a) dostępu do danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych, 
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych

oraz prawo do:
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że 

przy przetwarzaniu Pana danych osobowych naruszono przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych.

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje 
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ii Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z przepisami ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
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