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Aby uświadomić sobie, jak wielki postęp
dokonał się w tym czasie, trzeba sięgnąć
pamięcią do lat 80. ubiegłego wieku. Stan
środowiska w naszym kraju był wówczas dra-
matycznie zły. Polska należała do najbardziej
zanieczyszczonych państw nie tylko w Europie,
ale też na świecie. 

Zwinięcie parasola ochronnego
Po przemianach ustrojowych sytuacja

diametralnie się zmieniła. Państwo zwinęło
parasol ochronny nad przemysłem i odtąd
poddawany jest on konkurencji międzynaro-
dowej, co stymuluje optymalizację procesów
technologicznych, a więc także oszczędność
energii, wody i surowców, które to dobra
uzyskały realne ceny, adekwatne do kosztów
ich produkcji.

Ważnym czynnikiem powodującym
poprawę stanu środowiska w skali kraju stał
się też rozwój samorządności w miejsce doty-
chczasowego centralnego planowania wszy-
stkich inwestycji infrastrukturalnych. Władze
terenowe wszystkich szczebli stały się rzeczy-
wistymi gospodarzami swojego terenu, dba-
jącymi o zapewnienie czystej wody, odbiór
ścieków i odpadów komunalnych, a także
o ogrzewanie domów.

Gruntowna reforma prawa
W latach 1989-1991 dokonana została

gruntowna reforma prawa ochrony
środowiska, a także reforma Państwowej
Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez
nadanie jej szerokich uprawnień kontrolnych,
włącznie z zamykaniem zakładów szczegól-

nie niebezpiecznych dla zdrowia ludzi
i środowiska. W tym też czasie stworzony
został unikatowy w skali świata system fun-
duszy ekologicznych, bazujący na opłatach
za emisję zanieczyszczeń do powietrza, wody
i gleby. System ten uzupełniony został przez
takie innowacyjne instytucje jak Bank Ochrony
Środowiska oraz Fundacja EkoFundusz,
zarządzająca środkami z tzw. ekokonwersji
polskiego długu zagranicznego. Dzięki takim
rozwiązaniom Polska była w stanie najszyb-
ciej ze wszystkich państw byłego Bloku
Wschodniego poprawiać stan środowiska.

Obecny stan środowiska
W dziedzinie ochrony atmosfery najwięk-

szym osiągnięciem jest bez wątpienia redukc-
ja emisji głównych zanieczyszczeń, takich jak
dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły i związki
metali ciężkich. Emisja SO2 została zre-
dukowana aż o 80%, a emisja pyłów o 90%.

Obecnie największym problemem
w ochronie atmosfery jest konieczność redukcji
emisji najdrobniejszych pyłów oraz rakotwór-
czego benzo (a) pirenu, których głównymi źródła-
mi są spalanie węgla w piecach kaflowych
i małych kotłowniach, a także pojazdy mechan-
iczne.

Równie wielkie są osiągnięcia w dziedzinie
ochrony wód. Obecnie w Polsce zużywa się
o 50% mniej wody niż 25 lat temu, pomimo
że zrealizowany został wielki program dostar-
czania wody z wodociągów dla mieszkańców
wsi. Warto przypomnieć, że w 1988 r. tylko
12% tych mieszkańców korzystało
z wodociągu, a w 2012 r. było ich już 76%.

W ślad za rozwojem sieci wodociągowej
podąża, choć z opóźnieniem, budowa sieci
kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków.
O ile w 1988 r. 70% mieszkańców miast
i tylko 2,7% mieszkańców wsi przyłączonych
było do tych sieci, to obecnie odsetki te
wynoszą odpowiednio 88% i 24%.

Również w przemyśle zaszły bardzo pozy-
tywne zmiany w dziedzinie gospodarki wodno-
ściekowej. Ponad połowa zakładów po-siada

instalacje do recyklingu wody technolog-
icznej, a wszystkie zakłady mają własne
oczyszczalnie ścieków (lub ich pod-
czyszczalnie, jeśli kierują swoje ścieki do
kanalizacji ogólnej).

Niestety, w gospodarowaniu odpadami
nie możemy pochwalić się wielkimi sukce-
sami. Pod wpływem presji ze strony Unii
Europejskiej zaczął rozwijać się system
zbiórki i recyklingu sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, baterii i akumulatorów,
stłuczki szklanej, metali, makulatury oraz
przeterminowanych lekarstw, ale wciąż
jeszcze ok. 75% odpadów komunalnych
jest skła-dowanych.

Powyżej przedstawiono jedynie kilka
przykładów postępu, jaki dokonałsię
w Polsce w ochronie środowiska w min-
ionych 25 latach. Takich sukcesów jest
znacznie więcej, a najlepszą ich ilustracją
jest fakt, że ochrona środowiska nie jest
już te ma tem de bat po li tycz nych i pro pa -
gan do wych ha seł po szcze gól nych par tii.

Za nami 25 lat wielkich przemian

BAT, czy li Bar dzo Ak tu al ny Te mat z dzie dzi ny emi sji prze my sło wych

Postęp, jaki dokonał się w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym w naszym kraju, jest niezaprzeczalny. 
A dziedziną, w której jest on szczególnie widoczny, jest ochrona środowiska.

5 wrześ nia 2014 r. we szła w ży cie usta wa istot nie zmie nia ją ca prze pi sy do ty czą ce och ro ny śro do wi ska. Z per spek ty wy
pol skie go prze my słu du że zna cze nie bę dą mia ły zmia ny w idei naj lep szych do stęp nych tech nik (Best Ava i lab le Tech ni qu es
– BAT). Mo gą one sta no wić re al ne wyz wa nie zwłasz cza dla sek to rów ener ge tycz ne go, me ta lur gicz ne go, mi ne ral ne go,
che micz ne go i od pa do we go. Bę dą bo wiem skut ko wa ły znacz nym za o strze niem wy mo gów poz wo leń zin te gro wa nych.

ge o gra fia. Krót kie rze ki o szyb kim nur cie i re -
gu lar ne wia try za chod nie umoż li wi ły Bry tyj -
czy kom emi sję wię kszej ilo ści za nie czysz czeń
bez znacz ne go usz czer bku dla lo kal ne go śro -
do wi ska. Nie ste ty, w wię kszo ści państw człon -
kow skich UE nie ma ta kich wa run ków, dla te -
go też unij ne po dej ście zin te gro wa ne jest bliż -
sze mo de lo wi nie miec kie mu.

Ele men tem no wa tor skim by ło wpro wa -
dze nie ela stycz no ści do stan dar dów emi syj -
nych. We dług pier wot nych za ło żeń, or gan wy -
da ją cy poz wo le nie po wi nien zi den ty fi ko wać
dla da ne go ro dza ju in sta la cji naj lep szą do -
stęp ną tech ni kę – op ty mal ną eko lo gicz nie,
a jed no cześ nie do stęp ną eko no micz nie i tech -
no lo gicz nie. Na stęp nie po wi nien on usta lić
pa ra me try (zwłasz cza wiel kość emi sji) osią-
gal ne przy jej za sto so wa niu. Na tej pod sta wie,
uw zględ nia jąc wa run ki lo kal ne, okre śla no by
nor my emi syj ne dla da ne go za kła du, nie zo -
bo wią zu jąc go jed no cześ nie do sto so wa nia
sa mej tech ni ki. Mak sy mal ny pu łap to wy ma -
ga nia stan dar dów ja ko ści śro do wi ska oraz
po wszech nie obo wią zu ją ce po zio my emi sji.

…i BAT w prak ty ce
Prak ty ka oka za ła się jed nak odleg ła od

za mie rzeń. Ela stycz ny cha rak ter BAT umoż -
li wiał pań stwom człon kow skim trak to wa nie
ich w spo sób po wierz chow ny. Na kła da nie re -
stryk cyj nych wy mo gów na posz cze gól ne za -
kła dy mu sia ło by skut ko wać pod nie sie niem
kosz tów, a tym sa mym osła bie niem po zy cji
kra jo wych pro du cen tów na ryn ku UE. Ko mi -
sja Eu ro pej ska pub li ko wa ła do ku men ty 
re fe ren cyj ne opi su ją ce naj lep sze do stęp ne
tech ni ki dla da nych sek to rów (tzw. BREF-y),
jed nak nie mia ły one wią żą ce go cha rak te ru.
Po nad to czę ste by ły przy pad ki mo ty wo wa nych
ogól ni ko wo od stępstw od wy mo gów BAT.

Dy rek ty wa 2010/75/UE (a za nią usta -
wa zmie nia ją ca) wpro wa dza in sty tu cję kon-
klu zji BAT. Sta no wią one wy ciąg z do ku men -
tów BREF i są przyj mo wa ne w dro dze de cy -
zji przez Ko mi sję Eu ro pej ską, a w ta kiej for -
mie ma ją moc wią żą cą. Do tej po ry opub li -

ko wa ne zo sta ły kon klu zje BAT dla wy twa rza -
nia że la za i sta li, szkła, ce men tu, wap na i tlen -
ku ma gne zu, pro duk cji chlo ro -al ka licz nej oraz
prze my słu gar bar skie go. Bę dą one pod sta -
wą usta le nia no wych gra nicz nych wiel ko ści
emi syj nych. Jed no cześ nie trwa ją pra ce nad
kon klu zja mi dla ko lej nych sek to rów.

Kosz ty a ko rzy ści
Mo dy fi ka cji ule gną wa run ki od stęp stwa

od gra nicz nych wiel ko ści. Bę dzie to moż li we
w szcze gól nych przy pad kach, gdy osią gnię -
cie ww. norm pro wa dzi ło by do nie pro por cjo -
nal nie wy so kich kosz tów w sto sun ku do ko -
rzy ści dla śro do wi ska i gdy nie zo sta ną prze -
kro czo ne po wszech ne stan dar dy emi syj ne.
Na le ży uw zględ nić m.in. po ło że nie ge o gra -
ficz ne, lo kal ne wa run ki śro do wi sko we oraz
cha rak te ry sty kę tech nicz ną in sta la cji. Uza-
sad nie nie de ro ga cji mu si zna leźć się w tre -
ści poz wo le nia. Dy rek ty wa 2010/75/UE na -
ka zu je in for mo wa nie Ko mi sji Eu ro pej skiej
o ta kich od stęp stwach. Prze wi dzia no tak że
do dat ko wą de ro ga cję w ce lu pro wa dze nia
ba dań nad no wą tech ni ką.

Usta wa zmie nia ją ca nie wska zu je, we dług
ja kich prze pi sów po win no być pro wa dzo ne
po stę po wa nie wszczę te przed jej wej ściem
w ży cie. Za sto so wa nie znaj dzie za tem dom-
nie ma nie sto so wa nia no wej re gu la cji (zob.
wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 8 li sto -
pa da 2006 r., sygn. akt K30/06). W naj bliż -
szym ro ku do ko na ny zo sta nie prze gląd wy -
da nych poz wo leń pod ką tem zgod no ści
z opub li ko wa ny mi kon klu zja mi BAT. Prze glą -
dy ta kie bę dą prze pro wa dza ne co naj mniej
raz na pięć lat oraz w cią gu sze ściu mie się -
cy od pub li ka cji ko lej nych kon klu zji. Osob ne
re gu ły do ty czą ce prze glą du poz wo leń (w węż -
szym za kre sie) bę dą wią za ły się z wy da niem
wska za ne go ak tu wy ko naw cze go.

Za o strze nie gra nicz nych wiel ko ści emi syj nych
Przy ję te zmia ny mo gą skut ko wać za o -

strze niem gra nicz nych wiel ko ści emi syj nych,
a więc zwię ksze niem kosz tów och ro ny śro -

prof. Maciej
Nowicki,
były minister
środowiska

Mowa o ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1101,
dalej: ustawa zmieniająca). Transponuje ona
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. 
w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontro-
la - Dz.U. L 334 17.12.2010 p.17, dalej: dyrek-
tywa 2010/75/UE).

Am bit ne za mie rze nia…
Po cząt ki unij nych re gu la cji emi syj nych by -

ły efek tem ście ra nia się dwóch kon cep cji 
– nie miec kiej i bry tyj skiej. Po dej ście nie miec -
kie opie ra ło się na od gór nie usta no wio nych
li mi tach emi syj nych, na to miast w po dej ściu
bry tyj skim klu czo wą ro lę od gry wa ły stan dar -
dy ja ko ści śro do wi ska. Przy czy ną róż nic by ła

do wi ska. Ko niecz ne bę dzie przy go to wa nie
się do we ry fi ka cji wy da nych poz wo leń. Mo -
że się na przy kład oka zać, że przyz na ne
wcześ niej od stęp stwo nie znaj du je uza sad-
nie nia w świet le no wych prze pi sów. Nie wy -
peł nie nie wy mo gów kon klu zji BAT w osta tecz -
no ści mo że skut ko wać na wet cof nię ciem
poz wo le nia. Wska za ne jest więc tak że ak ty-
w ne za in te re so wa nie pra ca mi nad no wy mi
kon klu zja mi, od któ rych bę dą za le ża ły przy -
szłe nor my.

Au to ra mi są: Ka ta rzy na Kuź ma, 
Par tner w Prak ty ce In fra struk tu ry 
i Ener ge ty ki oraz Ma ciej Bia łek, 
As so cia te w Prak ty ce In fra struk tu ry
i Ener ge ty ki kan ce la rii Do mań ski 
Za krzew ski Pa lin ka.

Ważnym czynnikiem
powodującym poprawę
stanu środowiska 
w skali kraju stał się
rozwój samorządności 
w miejsce 
dotychczasowego 
centralnego planowania
wszystkich inwestycji
infrastrukturalnych.


