
Wymagania prawno - normatywne 
dotycz ące pomiarów na potrzeby 

PRTR

Warszawa 16 maj 2011 r.Warszawa 16 maj 2011 r.

Eugeniusz GEugeniusz Głłowacki owacki 

Definicja rejestru PRTRDefinicja rejestru PRTR

• „PRTR jest rejestrem zanieczyszczeń wyemitowanych do powietrza, wód i gleb 
oraz odpadów transportowanych poza teren zakładu (instalacji) w celu dalszej 
obróbki lub składowania. Instalacje uwalniające jeden lub więcej związków 
chemicznych regularnie – najczęściej raz w roku – składają raporty, gdzie informują
o wyemitowanych chemikaliach, ich ilości i medium do którego emisja nastąpiła”.

• „zintegrowany system zbierania i rozpowszechniania informacji, obejmujący dane 
o źródłach i wielkości indywidualnych substancji uwalnianych do poszczególnych 
elementów środowiska lub transferowanych w postaci odpadu. System ten oparty 
jest na wiarygodnych, spójnych, okresowych, ujednoliconych danych dotyczących 
uwalniania i transferu zanieczyszczeń w ujęciu multimedialnym z wyraźnie 
określonych indywidualnych źródeł”.



Cele utworzenia rejestru PRTRCele utworzenia rejestru PRTR

Rozporządzenie E-PRTR ma na celu poprawę publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska poprzez 
ustanowienie spójnego i zintegrowanego Rejestru 
Uwalniania  i Transferu Zanieczyszczeń, przyczyniając 
się tym samym ostatecznie do zapobiegania 
zanieczyszczeniom środowiska i ich ograniczenia oraz 
zapewniając potrzebne informacje decydentom, a także 
ułatwiając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
dotyczących środowiska.

Harmonogram PRTRHarmonogram PRTR
W rozporządzeniu E - PRTR nr 166/2006 znajduje się harmonogram określający obowiązki sprawozdawcze 

operatorów i państw członkowskich zobligowanych do współtworzenia Europejskiego Rejestru Uwalniania 
i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR): 

Rok 
sprawozdawczy 

Sprawozdawczo ść
operatorów 

Sprawozdawczo ść państw 
członkowskich 

Wprowadzenie przez 
Komisj ę

Przegl ąd przez Komisj ę

2007 31.03.2008 r. 30.06.2009 r. 30.09.2009 r. 31.10.2011 r. 

2008 31.03.2009 r. 31.03.2010 r. 30.04.2010 r. 31.10.2011 r. 

2009 31.03.2010 r. 31.03.2011 r. 30.04.2011 r. 31.10.2011 r. 

2010 31.03.2011 r. 31.03.2012 r. 30.04.2012 r. 31.10.2014 r. 

2011 31.03.2012 r. 31.03.2013 r. 30.04.2013 r. 31.10.2014 r. 

2012 31.03.2013 r. 31.03.2014 r. 30.04.2014 r. 31.10.2014 r. 



PrzepPrzepłływ danych w ramach yw danych w ramach 

PRTR wg Dz.U. L33/4 z 2006PRTR wg Dz.U. L33/4 z 2006

Kto podlega PRTR Kto podlega PRTR ?

Odpady niebezpieczne 
(w obrębie kraju)

Odpady 
niebezpieczne 

(transfer 
transgraniczny)

Odpady inne niż niebezpieczne 
(w obrębie kraju 

lub transfer transgraniczny)

Odpady inne niż niebezpieczne 
(w obrębie kraju 

lub transfer transgraniczny)

woda

powietrze

gleba1)

Oczyszczalnia ścieków 
poza terenem zakładu

Identyfikacja
zakładu

Zakład

1) Odpad podlegający operacjom unieszkodliwiania typu „obróbka w 
glebie” lub „głębokie wtryskiwanie” jest zgłaszane jako uwolnienie do 
gleby przez operatora zakładu, na terenie którego odpad powstał.



Akty prawne PRTRAkty prawne PRTR

Unijne:
• Rozporządzenie (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz. U. L 33 z 04.02.2006, str. 1) 

Krajowe:
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz Ustawa z dnia 

26 kwietnia 2007 o zmianie ustawy Dz. U. Nr 129/2006 r. (Dz. U. Nr 88 poz. 587 z 
2007 - art. 236a, 236b, 236c, 236d)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie 
sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń (Dz. U. Nr 141, poz. 1154) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 
formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach 
gazów cieplarnianych i innych substancji. 
(Dz.U. Nr 3, poz. 4 z dnia 4 stycznia 2011 r.),

Wytyczne PRTRWytyczne PRTR

Unijne:

• Wytyczne dotyczące wdrażania Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń, Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Środowiska - 31 maja 
2006 r. http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/wytyczne_PRTR.pdf

Krajowe: 
• „Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla Instalacji spalania paliw”
• „Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla Instalacji 

do intensywnego chowu i hodowli drobiu”

• „Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do wytwarzania produktów 
ceramicznych”

• „Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do produkcji i obróbki metali”
• Wykaz numerów identyfikacyjnych E-PRTR – Strona GIOŚ – Aktualności 



Sankcje administracyjneSankcje administracyjne

• 10 000 zł KARY za nie wypełnienie obowiązku 
sprawozdawczości PRTR - art. 236d ustawy - Prawo 
ochrony środowiska (nowelizacja - Dz. U. Nr 88/2007 r., 
poz. 587). 

• 5 000 zł KARY za niepoprawne wypełnienie obowiązku 
sprawozdawczości PRTR - art. 236d ustawy - Prawo 
ochrony środowiska (nowelizacja - Dz. U. Nr 88/2007 r., 
poz. 587). 

Uwolnienia zanieczyszczeUwolnienia zanieczyszczeńń

Uwolnienia do powietrza / wody / gleby

Zanieczyszczenie
Metoda pozyskania informacji o 

ilości zanieczyszczenia 
uwalnianego do powietrza

Ilość uwalnianego 
zanieczyszczenia 

w kg/rok

Nr 
zanieczyszczeni

a zgodnie z 
załącznikiem 

nr II do 
rozporządzenia 

166/2006

Nazwa 
zanieczyszczeni

a zgodnie z 
załącznikiem 

nr II do 
rozporządzenia 

166/2006

Sposób 
pozyskania 
informacji
M-pomiar

C-obliczenie
E-oszacowanie

Zastosowana 
metoda 

pomiaru lub 
obliczenia T-

łączna 
ilość

A- ilość
zanieczyszczeni

a
uwalnianego
przypadkowo

zawierająca się
w łącznej ilości

Kod Opis

• do powietrza w sumie 60 zanieczyszcze ń,
• do wody w sumie 71 zanieczyszcze ń,

• do gleby w sumie 61 zanieczyszcze ń

wg wg Dz.U. L33/4 z 2006Dz.U. L33/4 z 2006



Uwolnienia zanieczyszczeUwolnienia zanieczyszczeńń

wg Dz.U. 2011 nr 3 poz. 4 wg Dz.U. 2011 nr 3 poz. 4 

• do powietrza w sumie 65 zanieczyszcze ń,

Kto podlega PRTR Kto podlega PRTR ?
Nr Rodzaj działalności Próg wydajności 

1.) Sektor energetyczny * 

a) Rafinerie ropy naftowej i gazu *  

b) Instalacje do zgazowania i upłynniania węgla * 

c) Elektrociepłownie i inne instalacje 
do spalania paliw 

Moc nominalna 50 megawatów 
(MW) 

d) Piece koksownicze * 

e) Młyny węglowe Zdolność produkcyjna  
1 tona na godzinę 

f) Instalacje do wytwarzania produktów węglowych 
i bezdymnego paliwa stałego 

* 

 

wg wg Dz.U. L33/4 z 2006Dz.U. L33/4 z 2006

Gwiazdka (*) wskazuje, że nie został określony próg wydajności (wszystkie zakłady są objęte 
obowiązkiem sprawozdawczości 



Kto podlega PRTR Kto podlega PRTR ?

wg Dz.U. 2011 nr 3 poz. 4 wg Dz.U. 2011 nr 3 poz. 4 

Wykaz znormalizowanych, uznanych na poziomie Wykaz znormalizowanych, uznanych na poziomie 
mimięędzynarodowym metod pomiaru zanieczyszczedzynarodowym metod pomiaru zanieczyszczeńń powietrzapowietrza



Wykaz znormalizowanych, uznanych na poziomie Wykaz znormalizowanych, uznanych na poziomie 
mimięędzynarodowym metod pomiaru zanieczyszczedzynarodowym metod pomiaru zanieczyszczeńń powietrzapowietrza

Wykaz znormalizowanych, uznanych na poziomie Wykaz znormalizowanych, uznanych na poziomie 
mimięędzynarodowym metod pomiaru zanieczyszczedzynarodowym metod pomiaru zanieczyszczeńń powietrzapowietrza



PodziaPodziałł źźrróódedełł emisji w sektorze emisji w sektorze 
energetycznymenergetycznym

PodsumowaniePodsumowanie

Różnica pomiędzy PRTR a tradycyjnymi systemami 
raportowania i rejestrów polega na tym, że o ile te 
ostatnie skonwertowane są na wykazaniu ile i jakich 
substancji uwalnianych jest do powietrza lub wody, bądź
na określeniu ilości i składu odpadów z jakiegoś procesu 
przemysłowego, lub też na jakości danego elementu 
środowiska – to PRTR pozwala na ustalenie m.in.:
– do jakiego elementu środowiska dana substancja została 

uwolniona,
– na jakim terenie jakie substancje są uwalniane,
– jakie substancje są emitowane przez poszczególne sektory 

gospodarki.



PodsumowaniePodsumowanie

• W wielu przypadkach wyniki uzyskane z pomiarów potwierdziły, że 
emisja niektórych substancji szacowana na podstawie wskaźników z 
Poradnika jest zdecydowanie zawyżona. Wskaźniki Energopomiaru 
zazwyczaj znajdują się w dolnej granicy wskaźników podawanych w 
Poradniku, a w niektórych przypadkach są od nich nawet 100-
krotnie niższe. 

• W kilku przypadkach na podstawie pomiarów Energopomiaru 
wyznaczono wyższe wskaźniki emisji niż w Poradniku dotyczy to w 
szczególności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
(WWA). 

PodsumowaniePodsumowanie

Przeprowadzone pomiary potwierdzają potrzebę
wprowadzenia nowych wskaźników określonych na 
podstawie pomiarów stężeń zanieczyszczeń
emitowanych z polskich źródeł energetycznego spalania 
paliw tak dla źródeł o dużej mocy termicznej jak i dla 
małych kotłów. W przypadku większości zanieczyszczeń
stosowanie dotychczas zalecanych wskaźników (głównie 
brytyjskich i amerykańskich) zawyża ilości uwalnianych 
zanieczyszczeń co stawia daną instalację w gorszym 
świetle. 



PodsumowaniePodsumowanie

• Tylko wyznaczając wskaźniki emisji na podstawie 
pomiarów wykonanych na własnej instalacji jej właściciel 
otrzymuje wyniki wiarygodne, które oddają charakter 
procesu zachodzącego w instalacji. 

• Wskaźniki literaturowe są zbyt ogólne i nie dają obrazu 
rzeczywistej ilości zanieczyszczeń emitowanych do 
atmosfery a tym samym zafałszowują oddziaływanie 
danego źródła na środowisko i jednocześnie wpływają
na błędne naliczanie opłat za korzystanie z środowiska

22

ZakZakłłady Pomiarowo ady Pomiarowo -- Badawcze EnergetykiBadawcze Energetyki

„„ ENERGOPOMIARENERGOPOMIAR”” Sp.  z o.o.Sp.  z o.o.

ZakZakłład Ochrony ad Ochrony ŚŚrodowiskarodowiska
ul. gen. J. Sowiul. gen. J. Sowińńskiego 3skiego 3
4444--100 Gliwice100 Gliwice

tel. tel. 32 32 237 6237 655 0000 –– sekretariat sekretariat 
fax 32 231 65 fax 32 231 65 0101
ee--mail: mail: zozo@energopomiar.com.pl  @energopomiar.com.pl  


