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Polska krajem o najbardziej zanieczyszczonym 
powietrzu w Europie
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Dopuszczalne 
stężenie BaP
w powietrzu 

1ng/m3

Poziom BaP w powietrzu w Polsce w 2019r.



Przyczyny złej jakości powietrza- niska emisja
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Za złą jakość powietrza i 

występujące tzw. : „sytuacje 

smogowe” odpowiedzialne  

głównie są:

• eksploatacja 

przestarzałych urządzeń 

grzewczych,

• spalanie złej jakości  

paliw stałych,

• spalanie odpadów 

w paleniskach 

domowych.



Przyczyny złej jakości powietrza 
- emisja niezorganizowana i transport?
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Konsultowaliśmy/współtworzyliśmy

6/15

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia

1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów

na paliwo stałe

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września

2018r. w sprawie wymagań jakościowych dla

paliw stałych

Wybrane wojewódzkie uchwały antysmogowe –

konsultacje



Atestacja i rozwój konstrukcji kotłów na paliwa stałe
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Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki Instytutu Chemicznej Przeróbki 
Węgla jest laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Instytut od ponad 20 lat prowadzi prace badawczo – rozwojowe 

urządzeń grzewczych (kotłów) na paliwa stałe (węgiel i biomasę)



Niskoemisyjne paliwa węglowe 
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Szkodliwy związek Zmniejszenie emisji 
w porównaniu do 
spalania węgla

Pył x 20

TOC x 20

Węglowodory 
aromatyczne (WWA)

x 50

B(a)P x 35

Tlenek siarki x 2



Kiedy emisja już się pojawi…
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• Wykorzystanie dronów dla kontroli jakości 

powietrza i oceny emisji zanieczyszczeń

• Wykrywanie spalania 

odpadów w paleniskach 

domowych 

• Ocena emisji niezorganizowanej 

ze źródeł przemysłowych



Szkolenia dla władz samorządowych i straży miejskiej
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- wykrywanie nielegalnego spalania odpadów w paleniskach domowych 

- technologie spalania i jakości paliw dla ogrzewnictwa indywidualnego 

- egzekwowanie zapisów uchwał antysmogowych

Szkolenia dla:

woj. śląskie

woj. małopolskie

woj. pomorskie

woj. dolnośląskie

woj. mazowieckie

woj. wielkopolskie

woj. podkarpackie



Nasze szkolenia w liczbach 
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Łącznie przeszkolono 4098 osób 

(pracowników urzędów, straży miejskich 

i policji)



Ekspertyzy i prace studialne
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Weryfikacja wskaźników emisji zanieczyszczeń z sektora bytowo-

komunalnego (KOBiZE, 2020/2021r.):

- Aktualizacja i weryfikacja wskaźników emisji dla lat 2000-2019

- Opracowanie wskaźników emisji dla lat 1990-1999

- Opracowanie prognozowanych wskaźników emisji dla lat 2020, 2025, 2030, 

2035, 2040, 2045 i 2050 

Wytyczne dotyczące metodyki detekcji spalania odpadów w małych źródłach 

ciepła (MKiŚ: 2019r.)

Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego w tym:

Opracowanie autorskiej metodyki wykrywania spalania odpadów POP 

FENIKS (województwo śląskie, 2017r.)

Opracowanie koncepcji modelu kontroli emisji i akwizycji danych ze źródeł 

niskiej emisji  (Gospostrateg: ZONE: 2018-2020)



Co robimy dla czystego powietrza ?
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• Rozwijamy nowe metody monitorowania jakości powietrza 

i pomiaru emisji 

• Badamy urządzenia grzewcze na paliwa stałe: węgiel 

i biomasa

• Badamy i oceniamy jakość paliw stałych 

• Szkolimy z zakresu wykrywania spalania odpadów i zapisów 

uchwał antysmogowych 

• Oferujemy doradztwo eksperckie w zakresie  dostosowania 

instalacji przemysłowych do nowych wymagań prawnych

• Oceniamy oddziaływanie instalacji przemysłowych na 

środowisko 



Nowe inicjatywy
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Współpracujemy
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INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA
ul. Zamkowa 1 • 41-803 Zabrze

CENTRUM BADAŃ LABORATORYJNYCH
Tel. sekretariat 32 271 00 41 w. 200
Tel. Dyrektor Centrum  32 271 00 41
e-mail: cba@ichpw.pl

Telefon: 32 271 00 41
Fax: 32 271 08 09

NIP:      648-000-87-65
Regon:  000025945

E-mail: office@ichpw.pl
Internet:  www.ichpw.pl
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