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1.  WPROWADZENIE 

Gazy odlotowe mają często przykry zapach,  mimo Ŝe nie są przekroczone graniczne wartości 

normowanych stęŜeń zanieczyszczeń. Za występowanie zapachu odpowiedzialne są domieszki 

śladowe, nie rejestrowane przez przyrządy, lub mieszaniny gazów nie toksycznych, dla których 

nie ustalono granicznych stęŜeń. W takich wypadkach egzekwowanie przez słuŜby ochrony 

środowiska działań prowadzących do ograniczenia emisji zanieczyszczeń jest trudne, mimo Ŝe 

poprawa sytuacji nie zawsze wymaga bardzo kosztownych inwestycji  (zapachowa uciąŜliwość 

wielu rodzajów działalności wiąŜe się z brakiem niezbędnej staranności).  

Wspomniane trudności nie znikną dopóki do polskich aktów prawnych nie zostaną 

wprowadzone jednoznacznie zdefiniowane pojęcia z dziedziny odorymetrii (olfaktometrii), takie 

jak  "zapachowa jakość powietrza",  "emisja odorów wyraŜona w jednostkach zapachowych w 

metrze sześciennym"  itp. Niezbędne jest równoczesne przeprowadzenie normalizacji 

odpowiednich procedur pomiarowych. Wykazanie powtarzalności oznaczeń umoŜliwi ustalenie 

powszechnie akceptowanych "norm zapachowej jakości powietrza" oraz "dopuszczalnych emisji 

odorów". Ich wprowadzenia w Ŝycie coraz gwałtowniej domagają się mieszkańcy otoczenia 

wytwórni mączki rybnej lub mięsno-kostnej, zakładów farmaceutycznych, wysypisk odpadów 

komunalnych itp.  

W krajach Unii Europejskiej próby określenia standardów zapachowej jakości powietrza trwają 

juŜ od dawna, lecz nie są jeszcze zakończone [1-4]. W Polsce badania zapachowej uciąŜliwości 

róŜnych rodzajów działalności gospodarczej oraz sposobów jej ograniczania prowadzono juŜ w 

latach sześćdziesiątych. Problemami dezodoryzacji zajmował się wówczas zespół Biura 

Projektów Ochrony Atmosfery "PROAT". W latach siedemdziesiątych nawiązano współpracę z 

Instytutem InŜynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej i Instytutem InŜynierii 

Chemicznej i Chemii Fizycznej  Politechniki Szczecińskiej. Wspólnie rozwiązywany problem 

badawczy był umieszczony w Centralnym Programie Badawczo-Rozwojowym na lata 1983-

1989. 

Efekty badań publikowano w Archiwum Ochrony Środowiska [5, 6 i inne] oraz w innych 

czasopismach krajowych. Opracowano cztery monografie [7-10], które ukazały się w 

Wydawnictwie Uczelnianym Politechniki Szczecińskiej. W roku 1993 zorganizowano 

Międzynarodowe Seminarium "ODOURS-Control, Measurement, Regulations” [11], poświęcone 

głównie. Materiały z Seminarium do dzisiaj budzą duŜe zainteresowanie, jako źródło trudno 

dostępnych informacji.  

Stwierdzono, Ŝe rozwiązanie „problemu odorów” w Polsce wymaga przyspieszenia realizacji 

obszernego kilkuetapowego programu działań badawczych, organizacyjnych i technicznych. 

Ogólny schemat zaproponowanego programu przedstawiono na rysunku 1 [10]. 
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  EETTAAPP  II     
  PPrrzzyyggoottoowwaanniiee  ppooddssttaaww  ddzziiaałłaanniiaa    
  OOpprraaccoowwaanniiee  mmeettooddyykkii   oozznnaacczzeeńń  

uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   zzaappaacchhoowweejj ,,  ww  ttyymm  
bbaaddaańń::  ssttęęŜŜeenniiaa  ooddoorraannttóóww  
wwyyrraaŜŜoonneeggoo  ww  jjeeddnnoossttkkaacchh  
zzaappaacchhoowwyycchh,,  iinntteennssyywwnnoośśccii   ii   
hheeddoonniicczznneejj   jjaakkoośśccii   zzaappaacchhuu,,  
cczzęęssttoośśccii   wwyyssttęęppoowwaanniiaa  zzaappaacchhuu  
ww  śśrrooddoowwiisskkuu,,    ooppiinnii ii   lluuddnnoośśccii   
ii ttpp..  

  

            
                        

EETTAAPP    II II   
Prawo Technologie i techniki 

dezodoryzacji 
Inwentaryzacja źródeł emisji 

odorów 
Opracowanie aktów prawnych 
dotyczących dopuszcalnych 
poziomów uciąŜliwości 
zapachowej lub ograniczeń emisji 
odorantów. 

Normalizacja odorymetrycznych 
procedur pomiarowych 

Opracowanie systemu działań 
licencyjnych i pomiarowo-
kontrolnych. 

 

Kontynuacja badań technologii 
uciąŜliwych zapachowo oraz 
technik dezodoryzacji gazów 
odlotowych  z zastosowaniem 
znormalizowanych procedur 
odorymetrycznych.  

Budowa przewoźnych instalacji 
do testowych badań skuteczności 
dezodoryzacji. 

Opacowanie wytycznych dot. 
sposobów ograniczania 
uciąŜliwości określonych 
rodzajów działalności 

Ocena zapachowej uciąŜliwości w 
otoczeniu źródeł emisji odorów. 

Badania emisji odorów z 
typowych źródeł (określenie 
wskaźników emisji) 

 

  

                
                
              

EETTAAPP  II II II   
PPRRAAKKTTYYKKAA  NNAAUUKKAA  

WdroŜenie systemu udzielania licencji na 
działalność uciąŜliwą zapachowo. 

Uruchomienie systemu pomiarowo-kontrolnego. 

Uruchamianie instalacji dezodoryzacyjnych i 
technologii mniej uciąŜliwych zapachowo zgodnie 
z systemem wytycznych technicznych. 

Poszukiwanie zaleŜności między uciąŜliwością 
zapachową i fizykochemiczną charakterystyką 
bodźców zapachowych oraz toksycznością. 

Poszukiwanie moŜliwości instrumentalnych 
pomiarów stopnia zanieczyszczenia powietrza 
odorantami. 

Sprawdzanie prognoz dotyczących zasięgu 
uciąŜliwości, opartych na modelach 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza.   

 

Rys. 1. Długofalowy program działań w dziedzinie ograniczania emisji odorów [10] 
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W roku 1990 opracowano szczegółowy trzyletni program badawczy "Zapachowa jakość 

powietrza" (mieszczący się w ramach etapu I), który został zakwalifikowany do finansowania 

przez Komitet Badań Naukowych. Środki uzyskane przez Poltechnikę Szczecińską z KBN oraz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie umoŜliwiły zakup pierwszego w 

Polsce olfaktometru odpowiadającego standardom europejskim (aparatu firmy STROEHLEIN do 

oznaczania stęŜeń progowych węchowej wyczuwalności metodą rozcieńczeń dynamicznych). 

Olfaktometr zainstalowano w roku 1993 w specjalnie zaadaptowanych pomieszczeniach 

Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza. W roku 1995 Pracownia otrzymała od KBN dodatkowe 

środki na zakończenie prac adaptacyjnych (zakup i montaŜ wyskosprawnej instalacji 

wentylacyjno-klimatyzacyjnej).   

Formalne powołanie Pracowni oraz jej wyposaŜenie w nowoczesny sprzęt pozwoliło: 

• zintensyfikować badania zapachowej uciąŜliwości róŜnych rodzajów działalności 

gospodarczej, 

• zintensyfikować prace zmierzające do sformułowania projektów norm PN 

"Odorymetria" oraz  propozycji krajowej  strategii zmniejszania zapachowej 

uciąŜliwości, 

• powołać na Wydziale Technologii i InŜynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej 

kierunek dyplomowania "Zapachowa Jakość Powietrza" (kierunek kształcenia: "Ochrona 

Środowiska"), umoŜliwiający rozpoczęcie kształcenia kadr przygotowanych do 

wprowadzania w Ŝycie  oczekiwanych prawnych regulacji  problemu "odorów". 

Zadania zrealizowane w latach 1993-1996 dotyczyły wysypisk odpadów komunalnych, 

oczyszczalni ścieków, cukrowni,  zakładów mięsnych (ubojnie, wędzarnie), przetwórni  odpadów 

rybnych i mięsno-kostnych, wytwórni wyrobów tytoniowych, produkcji kwasu fosforowego oraz 

nawozów, hodowli broilerów itp. Najwięcej uwagi poświęcono problemom eksploatacji 

osadników Cukrowni "Szczecin" i  składowisk odpadów komunalnych oraz produkcji kwasu 

fosforowego w Zakładach Chemicznych "Police". Oszacowano wskaźniki emisji odorów 

odniesione do jednostki masy przetwarzanego fosforytu [12] oraz wielkość strumienia odorów z 

jednostki powierzchni wysypiska odpadów  komunalnych  [13].  Gromadzono informacje na 

temat intensywności i hedonicznej jakości zapachu oraz  częstości jego występowania w 

wybranych punktach otoczenia emitorów, umoŜliwiające  określenie "klasy uciąŜliwości 

zapachowej" [14].  Doskonalono techniki oznaczeń wymienionych wielkości [15].  Rozpoczęto 
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próby określenia korelacji między efektami terenowych ocen zapachowej jakości powietrza  i 

rezultatami komputerowej symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza, opartej na 

wynikach odorymetrycznych pomiarów emisji [16, 17]. 

Zespół Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza korzysta z pomocy Instytutu InŜynierii 

Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, od ponad dwudziestu lat prowadzącego badania 

w zakresie technik dezodoryzacji gazów odlotowych [4,18,19 i inne]. Współpracuje równieŜ  

EKOCHEM i PROAT-Szczecin, Uniwersytet Szczeciński (Instytut Socjologii), Akademia 

Rolnicza (Katedra Mikrobiologii), WIOŚ-Szczecin (jakościowe i ilościowe oznaczenia 

zapachowo uciąŜliwych zanieczyszczeń powietrza i gazów odlotowych) i inne. W sprawach 

dotyczących modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń Pracownia utrzymuje kontakt z 

Instytutem InŜynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Instytutem Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych w Katowicach i PROEKO Kalisz.   

 

W roku 1996 zasadniczym celem zespołu Pracowni i jej współpracowników stało się 

wykonanie zadania: „Przygotowanie materiałów dla krajowej koncepcji zmniejszenia 

uciąŜliwości odorowych” (zamówienie Departamentu Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi 

MOŚZNiL). 

 

Harmonogram prac objął: 

 

Część A 

Uporządkowanie i uzupełnienie informacji na temat formalno-prawnych i pomiarowo-

kontrolnych aspektów ograniczania zapachowej uciąŜliwości.  Analiza zgromadzonych 

materiałów.  

1. Opracowanie tematu: UciąŜliwość zapachowa w ustawodawstwie innych państw (wykonawca: 

Politechnika Szczecińska) 

2. Opracowanie tematu:  Techniki olfaktometrycznych pomiarów emisji i imisji odorów. 

Rozwiązania doraźne i perspektywiczne (wykonawca: Politechnika Szczecińska) 
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3. Analiza moŜliwości wykorzystania modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza w 

procedurze licencyjnej dotyczącej "działalności zapachowo uciąŜliwych" (wykonawca: 

Politechnika Szczecińska, Politechnika Warszawska) 

4. Opracowanie listy zanieczyszczeń stanowiących największe zagroŜenie zapachowej jakości 

powietrza, wraz z ich orientacyjną charakterystyką (wykonawca: Politechnika Szczecińska) 

5. Opracowanie listy "działalności zapachowo uciąŜliwych", wskazanie charakterystycznych dla 

tych działalności zanieczyszczeń powietrza, wstępne określenie klasy/stopnia zapachowej 

uciąŜliwości w oparciu o analizę odpowiednich wytycznych VDI oraz opracowań dotyczących 

przyczyn skarg ludności , takich jak wykonane w 1994 r. w IOŚ-Warszawa (wykonawca: 

EKOCHEM-Szczecin) 

6. Opracowanie wykazu technik oczyszczania gazów odlotowych, które mogą być uŜyteczne jako 

techniki dezodoryzacji  (wykonawca:  Politechnika Wrocławska), 

 

Część B 

Prace koncepcyjne  

 

1. Koncepcja długofalowej strategii zmniejszania uciąŜliwości odorowych oraz działań 

natychmiastowych, 

2. Koncepcja procedur licencyjnych i pomiarowo-kontrolnych (moŜliwych do natychmiastowego 

wdroŜenia  oraz  perspektywicznych), 

3. Propozycje niezbędnych norm i wytycznych  (ze wskazaniem potencjalnych wykonawców).  
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22..    MM AATTEERRII AAŁŁ YY      

DDLL AA    KK RRAAJJOOWWEEJJ    SSTTRRAATTEEGGII II       

ZZMM NNII EEJJSSZZAANNII AA    UUCCIIĄĄśśLL II WWOOŚŚCCII     OODDOORROOWWYYCCHH    

((CCZZĘĘŚŚĆĆ    AA))  
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22..11..  FFOORRMM AALL NNOO--PPRRAAWWNNEE  PPOODDSSTTAAWWYY  II   MM EECCHHAANNII ZZMM YY  OOCCHHRROONNYY  

ZZAAPPAACCHHOOWWEEJJ  JJAAKK OOŚŚCCII   PPOOWWII EETTRRZZAA  WW  NNII EEMM CCZZEECCHH  II   HHOOLL AANNDDII II   

  

PPiiśśmmiieennnniiccttwwoo,,  ddoottyycczząąccee  ssppoossoobbóóww  pprraawwnneeggoo  uurreegguulloowwaanniiaa  pprroobblleemmóóww  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   

ppoowwiieettrrzzaa,,  jjeesstt  bbaarrddzzoo  uubbooggiiee..  NNaajjbbaarrddzziieejj   jjeeddnnoozznnaacczznniiee  ii   kkoommpplleekkssoowwoo  zzaaggaaddnniieenniiee  zzoossttaałłoo  

ooppiissaannee  ww  mmaatteerriiaałłaacchh  nniieemmiieecckkiicchh..  

  

WW  RReeppuubbll iiccee  FFeeddeerraallnneejj   NNiieemmiieecc  kkoonniieecczznnoośśćć  ooggrraanniicczzaanniiaa  iimmiissjj ii   ii   eemmiissjj ii   ooddoorróóww  wwyynniikkaa  zz  

zzaappiissóóww  NNiieemmiieecckkiieejj   FFeeddeerraallnneejj   UUssttaawwyy  oo  OOcchhrroonniiee  pprrzzeedd  IImmiissjjąą  ((BBuunnddeess--

IImmiissssiioonnsssscchhuuttzzggeesseettzz,,  BBIImmSScchhGG))  oorraazz  TTAA--LLuuff tt  ((IInnssttrruukkccjjaa  TTeecchhnniicczznnaa--PPoowwiieettrrzzee))..  WW  

rroozzuummiieenniiuu  UUssttaawwyy  BBIImmSScchhGG  wwyyssttęęppuujjąąccee  ww  śśrrooddoowwiisskkuu  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii ,,  ttaakkiiee  jjaakk  uucciiąąŜŜll iiwwoośśćć  

zzaappaacchhoowwaa,,  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  uuzznnaannee  zzaa  cczzyynnnniikkii   wwyywwiieerraajjąąccee  „„ sszzkkooddll iiwwyy  wwppłłyyww  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo””   ii   

mmuusszząą  bbyyćć  ooggrraanniicczzaannee..  

OOggrraanniicczzeenniiaa  oobboowwiiąązzuujjąą  wwsszzyyssttkkiiee  zzaakkłłaaddyy  pprrzzeemmyyssłłoowwee,,  nniieezzaalleeŜŜnniiee  oodd  tteeggoo,,  cczzyy  ppooddlleeggaajjąą  

pprroocceedduurrzzee  zzaattwwiieerrddzzaanniiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii   zzggooddnniiee  zz  wwyykkoonnaawwcczzyymm  rroozzppoorrzząąddzzeenniieemm  nnrr44  ddoo  

BBIImmSScchhGG..  SSppoossóóbb  eeggzzeekkwwoowwaanniiaa  ttyycchh  ooggrraanniicczzeeńń  jjeesstt  rróóŜŜnnyy  ww  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkrraajjaacchh  RRFFNN..  

OOppiieerraa  ssiięę  zzwwyykkllee  nnaa  pprrzzeeppiissaacchh  TTAA--LLuuff tt  oorraazz  WWyyttyycczznnyycchh  VVDDII::  TTeecchhnniicczznnee  ZZaassaaddyy  ii   PPrrzzeeppiissyy  

((VVDDII--RRiicchhttll iinniieenn))..    

PPrróóbbyy  jjeeddnnoozznnaacczznneeggoo  pprraawwnneeggoo  uurreegguulloowwaanniiaa  pprroobblleemmóóww  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   zzaappaacchhoowweejj   ssąą  

nnaajjbbaarrddzziieejj   zzaaaawwaannssoowwaannee  ww  PPóółłnnooccnneejj   WWeessttffaall ii ii ..  DDookkuummeenntt  „„ IImmiissjjaa  ooddoorróóww  --  wwyyttyycczznnee””   [[33]] ,,  

ooppuubbll iikkoowwaannyy  ww  lluuttyymm  11999933  rr..,,  zzoossttaałł   zzaattwwiieerrddzzoonnyy  pprrzzeezz  KKrraajjoowwyy  UUrrzząądd  ddoo  sspprraaww  KKoonnttrrooll ii   

ZZaanniieecczzyysszzcczzeeńń  PPoowwiieettrrzzaa  ((LLaannddeessaauusssscchhuuttzz  ffuurr  IImmmmiissssiioonnsssscchhuuttzz))  ii   zzaalleeccoonnyy    ddoo  ooggóóllnneeggoo  

ssttoossoowwaanniiaa  ww  ppoozzoossttaałłyycchh  kkrraajjaacchh  ffeeddeerraaccjj ii ..  

WWeeddłłuugg  WWyyttyycczznnyycchh  „„ IImmiissjjaa  ooddoorróóww””   aannaall ii zzaa  iissttnniieejjąącceejj   ii   pprrzzeewwiiddyywwaanneejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   

zzaappaacchhoowweejj   ooppiieerraa  ssiięę  nnaa  cczzęęssttoośśccii   wwyyssttęęppoowwaanniiaa  pprrzzeekkrroocczzeeńń  pprrooggoowweeggoo  ssttęęŜŜeenniiaa  wwęęcchhoowweejj   

wwyycczzuuwwaallnnoośśccii   zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ppoowwiieettrrzzaa..  WWiieellkkoośśćć  ttęę  wwyyrraaŜŜaa  ssiięę  ww  „„ ggooddzziinnaacchh  ooddoorroowwyycchh  ww  

sskkaall ii   rrookkuu”” ..  OOkkrreeśślloonnoo  sszzcczzeeggóółłoowwee  pprroocceedduurryy  oobbll iicczzaanniiaa  ttyycchh  cczzęęssttoośśccii   nnaa  ppooddssttaawwiiee  

wwiieellkkoośśccii   eemmiissjj ii   ooddoorraannttóóww,,  wwyyrraaŜŜoonneejj   ww  jjeeddnnoossttkkaacchh  zzaappaacchhoowwyycchh  nnaa  sseekkuunnddęę..  OOppiissaannoo  

zzaalleeccaannąą    mmeettooddyykkęę  ooddoorryymmeettrryycczznnyycchh  oozznnaacczzeeńń  eemmiissjj ii   [[2200]]   oorraazz  mmeettooddyykkęę  tteerreennoowwyycchh  
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ppoommiiaarróóww  cczzęęssttoośśccii   ppoojjaawwiiaanniiaa  ssiięę  zzaappaacchhuu  ((cczzęęssttoośśccii   wwyyssttęęppoowwaanniiaa  „„ ggooddzziinn  ooddoorroowwyycchh”” ))  [[11,,  

2211]] ..  

  

GGrraanniicczznnee  cczzęęssttoośśccii   wwyyssttęęppoowwaanniiaa  „„ ggooddzziinn  ooddoorroowwyycchh””   ww  sskkaall ii   rrookkuu  ((ssttaannddaarrddyy  IIWW))    

uuzzaalleeŜŜnniioonnoo  oodd  ssppoossoobbuu  uuŜŜyyttkkoowwaanniiaa  tteerreennuu..  ZZoossttaałłyy  zzeessttaawwiioonnee  ww  ttaabbeell ii   11..  

  

TTaabbeellaa  11  

SSttaannddaarrddyy  iimmiissjj ii   zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  zzaappaacchhoowwoo  uucciiąąŜŜll iiwwyycchh  ww  NNiieemmcczzeecchh  [[33]]   

((IIWW  --  ggrraanniicczznnaa  wwaarrttoośśćć  wwzzggllęęddnneejj   cczzęęssttoośśccii   wwyyssttęęppoowwaanniiaa  „„ ggooddzziinn  ooddoorroowwyycchh”” ))  

SSppoossóóbb  uuŜŜyyttkkoowwaanniiaa  tteerreennuu  SSttaannddaarrdd  iimmiissjj ii       IIWW  

OObbsszzaarryy  mmiieesszzkkaallnnee  ii   mmiieesszzaannee  00..1100  

OObbsszzaarryy  hhaannddlloowwoo--pprrzzeemmyyssłłoowwee  00..1155  

  

PPoozzaa  wwyymmiieenniioonnyymmii   ssttaannddaarrddaammii   iissttnniieejjąą  zzaalleecceenniiaa  rreessoorrttuu  rroollnniiccttwwaa,,  ddoottyycczząąccee  pprroocceedduurryy  

pprrzzeekkaazzyywwaanniiaa  ggrruunnttóóww  bbuuddoowwllaannyycchh  ww  rraammaacchh  ttaakk  zzwwaanneeggoo  BB--PPllaannuu..  WWyykkoorrzzyyssttyywwaannaa  jjeesstt  

kkllaassyyff iikkaaccjjaa  tteerreennóóww,,  pprrzzyyttoocczzoonnaa  ww  ttaabbeell ii   22..  WW  cczztteerreecchh  wwyyttyyppoowwaannyycchh  kkllaassaacchh  oobboowwiiąązzuujjąą  

rróóŜŜnnee  ggrraanniicczznnee  wwaarrttoośśccii   ssttęęŜŜeeńń  ooddoorraannttóóww  ii   ggrraanniicczznnee  cczzęęssttoośśccii   pprrzzeekkrroocczzeeńń  ttyycchh  ssttęęŜŜeeńń..  

TTaabbeellaa  22  

GGrraanniicczznnee  cczzęęssttoośśccii   pprrzzeekkrroocczzeeńń  uussttaalloonnyycchh  ssttęęŜŜeeńń  ooddoorraannttóóww  nnaa  oobbsszzaarraacchh  oo  rróóŜŜnnyymm  

cchhaarraakktteerrzzee  wweeddłłuugg  zzaalleecceeńń  nniieemmiieecckkiieeggoo  rreessoorrttuu  rroollnniiccttwwaa  [[2222]]   

SSppoossóóbb  WWaarrttoośśccii   ggrraanniicczznnee  

uuŜŜyyttkkoowwaanniiaa  
ggrruunnttóóww  

SSttęęŜŜeenniiee  
ooddoorraannttóóww  

[[ jjzz//mm33]]   

GGrraanniicczznnaa  cczzęęssttoośśćć  
pprrzzeekkrroocczzeeńń  

[[%%  ggooddzziinn  rrookkuu]]   
OObbsszzaarryy  mmiieesszzkkaallnnee  11  33  
OObbsszzaarryy  oo  mmiieesszzaannyymm  

pprrzzeezznnaacczzeenniiuu  
11  55  

OObbsszzaarryy  wwiieejjsskkiiee  11  88  
  33  33  
OObbsszzaarryy  pprrzzeemmyyssłłoowwee  11  1100  
  33  55  
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OOcceennyy  iimmiissjj ii   ssuubbssttaannccjj ii   zzaappaacchhoowwoo  uucciiąąŜŜll iiwwyycchh  wwyykkoonnuujjee  ssiięę::  

--  ww  ooddnniieessiieenniiuu  ddoo  ssyyttuuaaccjj ii   iissttnniieejjąącceejj   ((bbaaddaanniiaa  „„ ttłłaa”” ,,  ppoommiiaarryy  kkoonnttrroollnnee)),,  

--  ww  ooddnniieessiieenniiuu  ddoo  ssyyttuuaaccjj ii   pprrzzeewwiiddyywwaanneejj   ww  ooppaarrcciiuu  oo  ddaannee  pprroojjeekkttoowwee  ((pprroocceedduurryy  

ll iicceennccyyjjnnee))..  

  

PPiieerrwwoottnnee  oobbcciiąąŜŜeenniiee  ((VVoorrbbeellaassttuunngg,,  IIVV))  ookkrreeśśllaa  ssiięę  ww  ppuunnkkttaacchh  rreegguullaarrnneejj   ssiiaattkkii     

ppoommiiaarroowweejj   oo  pprroommiieenniiuu  rróówwnnyymm  ttrrzzyyddzziieessttuu  wwyyssookkoośścciioomm  eemmii ttoorraa..  OOssoobbyy  uucczzeessttnniicczząąccee  ww  

tteeśścciiee  ssąą  kkiieerroowwaannee  ddoo  ppuunnkkttóóww  ssiiaattkkii   1133  lluubb  2266  rraazzyy..  UUcczzeessttnniikk  ppoommiiaarróóww  pprrzzeebbyywwaa  wwee  

wwsskkaazzaannyymm  ppuunnkkcciiee  pprrzzeezz  1100  mmiinnuutt..  JJeeŜŜeell ii   ooddcczzuuwwaa  zzaappaacchh  pprrzzeezz  wwiięęcceejj   nniiŜŜ  jjeeddnnąą  mmiinnuuttęę,,  

ssttwwiieerrddzzii łł   wwyyssttąąppiieenniiee  „„ ggooddzziinnyy  ooddoorroowweejj ”” ..  BBeezzwwzzggllęęddnnee  ll iicczzbbyy  „„ ggooddzziinn  ooddoorroowwyycchh  ww  

nnaarrooŜŜaacchh  kkaaŜŜddeejj   jjeeddnnoossttkkii   oobbsszzaarruu  ssąą  ssuummoowwaannee,,  aa  nnaassttęęppnniiee  ddzziieelloonnee  pprrzzeezz  wwiieellkkoośśćć  pprróóbbyy  

((łłąącczznnąą  ll iicczzbbęę  ppoommiiaarróóww))..  OOttrrzzyymmaannyy  ii lloorraazz  mmnnooŜŜyy  ssiięę  pprrzzeezz  wwssppóółłcczzyynnnniikk  kkoorryygguujjąąccyy  ((kk)),,  

oottrrzzyymmuujjąącc  oossttaatteecczznnyy  wwyynniikk  bbaaddaanniiaa  ((IIVV))..  

WWssppóółłcczzyynnnniikk  kkoorryygguujjąąccyy  pprrzzyyjjmmuujjee  wwaarrttoośśccii   oodd  11..33  ddoo  11..77,,  zzaalleeŜŜnniiee  oodd  ssppoossoobbuu  

uuŜŜyyttkkoowwaanniiaa  tteerreennuu  ii   ll iicczzbbyy  wwyykkoonnaannyycchh  oozznnaacczzeeńń  ((ttaabbeellaa  33))..  

  

TTaabbeellaa  33  

  

WWssppóółłcczzyynnnniikkii   kkoorryygguujjąąccee  ((kk)),,  ssttoossoowwaannee  ppooddcczzaass  ookkrreeśśllaanniiaa  iissttnniieejjąącceejj   iimmiissjj ii   ssuubbssttaannccjj ii   

zzaappaacchhoowwoo  uucciiąąŜŜll iiwwyycchh  ((cczzęęssttoośśćć  wwyyssttęęppoowwaanniiaa  „„ ggooddzziinn  ooddoorroowwyycchh””   IIVV))  [[11,,  33]]   

  

LLiicczzbbaa  wwyykkoonnaannyycchh  
ppoommiiaarróóww;;    NN  

OObbsszzaarr  
mmiieesszzkkaallnnoo--mmiieesszzaannyy  

OObbsszzaarr  
hhaannddlloowwoo--pprrzzeemmyyssłłoowwyy  

44  **   1133  ==    5522  11,,77  11,,66  

44  **   2266  ==  110044  11,,55  11,,33  
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OOsszzaaccoowwaanniiaa  cczzęęssttoośśccii   wwyyssttęęppoowwaanniiaa  ggooddzziinn  ooddoorroowwyycchh  wwookkóółł   pprroojjeekkttoowwaannyycchh  zzaakkłłaaddóóww  

pprrzzeemmyyssłłoowwyycchh  ((oobbcciiąąŜŜeenniiee  ddooddaattkkoowwee,,  ZZuussaattzzbbeellaassttuunngg,,  IIZZ))  wwyykkoonnuujjee  ssiięę  kkoorrzzyyssttaajjąącc  zz  

mmooddeelluu  rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaanniiaa  ssiięę  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń,,  sskkaalloowwaanneeggoo  nnaa  ppooddssttaawwiiee  bbaaddaańń  „„ iinn  ssii ttuu”” ..  ZZ  

nnoorrmmąą  jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  ((ttaabbeellaa  11))  ppoorróówwnnyywwaannaa  jjeesstt  ssuummaa::  IIGG  ==  IIVV  ++  IIZZ..  

WW  ttookkuu  pprroocceedduurryy  ll iicceennccyyjjnneejj   wwłłaaśścciicciieell   zzaakkłłaadduu  ((iinnwweessttoorr))  mmuussii   uuddoowwooddnniićć,,  ŜŜee  ww  pprroojjeekkcciiee  

pprrzzeewwiiddzziiaannoo  śśrrooddkkii   zzaappoobbiieeggaajjąąccee  sszzkkooddll iiwwyymm  wwppłłyywwoomm  zzaakkłłaadduu  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  ii   

pprroowwaaddzzeenniiee  ddzziiaałłaallnnoośśccii   nniiee  ssppoowwoodduujjee  pprrzzeekkrroocczzeeńń  nnoorrmm  iimmiissjj ii ..  EEkkssppeerrttyyzzaa,,  wwyykkoonnaannaa  nnaa  

ppooddssttaawwiiee  zzaattwwiieerrddzzoonneejj   ddookkuummeennttaaccjj ii ,,  mmuussii   zzaawwiieerraaćć::  

--  oocceennęę  pprroojjeekkttuu  nnaa  ttllee  aakkttuuaallnneeggoo  ssttaannuu  wwiieeddzzyy  nnaa  tteemmaatt  pprroojjeekkttoowwaanneejj   tteecchhnnoollooggii ii ,,  

--  oocceennęę  eeffeekkttyywwnnoośśccii   zzaassttoossoowwaannyycchh  śśrrooddkkóóww  rreedduukkccjj ii   eemmiissjj ii ,,  

--  pprrooggnnoozzęę  eemmiissjj ii   ddllaa  pprroojjeekkttoowwaanneeggoo  zzaakkłłaadduu  ((ooppaarrttąą  wwyyłłąącczznniiee  nnaa  ppoommiiaarraacchh  eemmiissjj ii   ww  

iissttnniieejjąąccyycchh  zzaakkłłaaddaacchh)),,  

--  oobbll iicczzeenniiee  ssppooddzziieewwaanneejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii ,,  ppoowwooddoowwaanneejj   pprrzzeezz  eemmiissjjęę,,  

--  oocceennęę  iimmiissjj ii   nnaa  ttllee  jjeejj   wwaarrttoośśccii   ggrraanniicczznnyycchh..  

SScchheemmaatt  pprroocceedduurryy  ll iicceennccyyjjnneejj   pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  nnaa  rryyssuunnkkuu  22..    

SSppeeccyyff iicczznnee  pprroocceedduurryy  ll iicceennccyyjjnnee  ssąą  ssttoossoowwaannee  ww  ooddnniieessiieenniiuu  ddoo  pprroodduukkccjj ii   rroollnniicczzeejj   ii   

hhooddoowwllaanneejj ..  LLiicceennccjj ii   wwyymmaaggaajjąą  ttyyllkkoo  dduuŜŜee  ffeerrmmyy  ((nnaa  pprrzzyykkłłaadd  wwiięęcceejj   nniiŜŜ  225500  mmaacciioorr  lluubb  770000  

ttuucczznniikkóóww))..  ZZeezzwwoolleenniiaa  ddllaa  ffeerrmm  mmnniieejjsszzyycchh  ssąą  wwyyddaawwaannee  zzggooddnniiee  zz  ffeeddeerraallnnyymm  pprraawweemm  

kkoonnttrrooll ii   eemmiissjj ii   ((kkoonniieecczznnee  jjeesstt  zzaassttoossoowwaanniiee  ooggrraanniicczzaajjąąccyycchh  eemmiissjjęę  śśrrooddkkóóww  tteecchhnniicczznnyycchh,,  

ooppiissaannyycchh  ww  ooddppoowwiieeddnniicchh  wwyyttyycczznnyycchh))..  WW  nniieekkttóórryycchh  wwyyppaaddkkaacchh  ppooddssttaawwąą  wwyyddaanniiaa  ddeeccyyzzjj ii   

ssąą  zzaammiieesszzcczzoonnee  ww  wwyyttyycczznnyycchh  „„ ddiiaaggrraammyy  ooddlleeggłłoośśccii ””   ((uuzzaalleeŜŜnniieenniiee  llookkaall iizzaaccjj ii   oodd  wwiieellkkoośśccii   

ffeerrmmyy  ii   ssppoossoobbuu  pprroowwaaddzzeenniiaa  hhooddoowwll ii ))  [[2244]] ..  

DDzziiaałłaanniiaa  kkoonnttrroollnnoo--ppoommiiaarroowwee,,  ddoottyycczząąccee  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa,,  ssąą  ppooddeejjmmoowwaannee  zz  

iinniiccjjaattyywwyy  zzaakkłłaadduu,,  oorrggaannuu  nnaaddzzoorruujjąącceeggoo  lluubb  wwsskkuutteekk  sskkaarrgg  lluuddnnoośśccii ..  WWyykkoonnuujjąą  jjee  

aauuttoorryyzzoowwaannee  zzeessppoołłyy  eekkssppeerrttóóww,,  cczzaasseemm  zz  uuddzziiaałłeemmii   pprrzzeeddssttaawwiicciieell ii   zzaakkłłaadduu  ((zzggooddnniiee  zz  

rroozzppoorrzząąddzzeenniieemm  2266  BBIImmSScchhGG))..  WW  wwyyppaaddkkuu  ssttwwiieerrddzzeenniiaa  pprrzzeekkrroocczzeeńń  ggrraanniicczznnyycchh  cczzęęssttoośśccii   

wwyyssttęęppoowwaanniiaa  „„ ggooddzziinn  ooddoorroowwyycchh””   wwłłaaśścciicciieell   zzaakkłłaadduu  oottrrzzyymmuujjee  ppoolleecceenniiee  jjeeggoo  mmooddeerrnniizzaaccjj ii   

zz  ookkrreeśślloonnyymm  tteerrmmiinneemm  rreeaall iizzaaccjj ii   ((zzaalleeŜŜnnyymm  oodd  ssyyttuuaaccjj ii ,,  cczzaasseemm  kkii llkkuulleettnniimm))..  
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RRyyss..  22..  SScchheemmaatt  pprroocceedduurryy  ll ii cceennccyyjjnneejj   ddllaa  zzaakkłłaaddóóww  eemmii ttuujjąąccyycchh  ssuubbssttaannccjjee  zzaappaacchhoowwoo  

uucciiąąŜŜll iiwwee  ww  NNiieemmcczzeecchh  [[11]]   

IIVV  --  oobbcciiąąŜŜeenniiee  iissttnniieejjąąccee  ((ttłłoo))  

IIZZ  --  oobbcciiąąŜŜeenniiee  ddooddaattkkoowwee  

IIGG  --  oobbcciiąąŜŜeenniiee  wwyynniikkoowwee  ((ccaałłkkoowwii ttee))::  IIGG  ==  IIVV  ++  IIZZ  

IIWW  --  nnoorrmmaa  jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  

**   --  nniiee  jjeesstt  wwyymmaaggaannee  pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee  ppoommiiaarróóww  „„ ttłłaa””     

  

PPooddoobbnnee  rroozzwwiiąązzaanniiaa  ffoorrmmaallnnoo--pprraawwnnee  ssąą  pprreeffeerroowwaannee  ww  HHoollaannddii ii   [[22,,  2255]] ..  WWssttęęppnnaa  nnoorrmmaa  

jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  zzoossttaałłaa  ttaamm  wwyyddaannaa  pprrzzeezz  MMiinniisstteerrssttwwoo  PPllaannoowwaanniiaa  PPuubbll iicczznneeggoo  ii   

ŚŚrrooddoowwiisskkaa  jjuuŜŜ  ww  ww  rrookkuu  11998844..  UUssttaannoowwiioonnoo  ggrraanniicczznnee  cczzęęssttoośśccii   pprrzzeekkrroocczzeeńń  ssttęęŜŜeenniiaa  

      OOkkrreeśślleenniiee  IIZZ  

  
OOkkrreeśślleenniiee  IIVV  

IIZZ  <<  00..0022  ??  
IIZZ  ==  00..0022  ??  

IIVV  ==  00  ??  **   IIVV  <<  00,,55  IIWW  ??**   
IIVV  ==  00,,55  IIWW  ??  

nniiee  nniiee  

IIGG  <<  IIWW  ??  
IIGG  ==  IIWW  ??  

bbrraakk  ppoozzwwoolleenniiaa  wwyyddaanniiee  ppoozzwwoolleenniiaa  

IIGG  ==  IIVV  ++  IIZZ  

IIVV  ==  00,,55  IIWW  IIVV  ==  00  

ttaakk  nniiee  

ttaakk  ttaakk  ttaakk  

nniiee  
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pprrooggoowweeggoo  wwyycczzuuwwaallnnoośśccii   zzaappaacchhuu,,  kkttóórree  nniiee  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  pprrzzeekkrraacczzaannee  pprrzzyy  nnaajjbbll iiŜŜsszzyycchh  

bbuuddyynnkkaacchh  mmiieesszzkkaallnnyycchh  ((ttaabbeellaa  44))..    NNoorrmmaa  jjeesstt  wwyykkoorrzzyyssttyywwaannaa  pprrzzeezz  wwłłaaddzzee  mmiieejjsskkiiee  ii   

wwoojjeewwóóddzzkkiiee  ppooddcczzaass  wwyyddaawwaanniiaa  ll iicceennccjj ii ..  SSttoossoowwaannee  ssąą  ooll ffaakkttoommeettrryycczznnee  ppoommiiaarryy  eemmiissjj ii ,,  

pprroowwaaddzzoonnee  zzggooddnniiee  zz  kkrraajjoowwąą  nnoorrmmąą,,  oorraazz  zzaalleeccaannyy  NNaarrooddoowwyy  MMooddeell   DDyyssppeerrssjj ii     [[22,,  2255,,  2266]] ..  

NNoorrmmaa  hhoolleennddeerrsskkaa  „„ OOll ffaakkttoommeettrriiaa””   [[2266]]   bbyyłłaa  jjeeddnnyymm  zz  nnaajjwwaaŜŜnniieejjsszzyycchh  wwzzoorróóww,,  

wwyykkoorrzzyyssttyywwaannyycchh  pprrzzyy  ffoorrmmuułłoowwaanniiuu  nnoorrmmyy  eeuurrooppeejjsskkiieejj   [[2255]] ..  

  

TTaabbeellaa  44  

NNaajjwwyyŜŜsszzee  ddooppuusszzcczzaallnnee  cczzęęssttoośśccii   pprrzzeekkrroocczzeeńń    

ggrraanniicczznnyycchh  ssttęęŜŜeeńń  ooddoorróóww  ww  HHoollaannddii ii   [[22,,  2255]]   

  

  
SSyyttuuaaccjjaa  

CCzzęęssttoośśćć  
pprrzzeekkrroocczzeeńń  

[[%%]]   

SSttęęŜŜeenniiee  
ooddoorróóww  
[[ jjzz//mm33]]   

zzaakkłłaaddyy  iissttnniieejjąąccee  22      11  

zzaakkłłaaddyy  nnoowwee  00..55      11  

źźrróóddłłaa  ookkrreessoowwee  ii   zzmmiieennnnee  00..0011  1100  
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2.2. TECHNIKI POMIARÓW EMISJI I IMISJI ODORANTÓW  

 

2.2.1. Metodyka badań emisji substancji zapachowo uciąŜliwych  

(oznaczenia stęŜeń odorantów w gazach odlotowych, LJZ [jz/m3]) 

 

Zalecane w krajach europejskich metody określania wielkości emisji „odorów” polegają na 

stosowaniu statycznych lub dynamicznych rozcieńczeń próbek badanego gazu do osiągnięcia 

stęŜenia progowego węchowej wyczuwalności (stęŜenia, przy którym zapach jest wyczuwany 

przez 50% reprezentatywnej grupy ludzi) [20,25,26]. Krotność takiego rozcieńczenia jest miarą 

stęŜenia odorantów, wyraŜonego w jednostkach zapachowych w metrze sześciennym („liczba 

jednostek zapachowych” LJZ [jz/m3]). 

W Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza stosowane są metody rozcieńczeń statycznych i 

dynamicznych. 

 

Metody rozcieńczeń statycznych 

Odpowiednie ilości badanego gazu i czystego powietrza są mieszane w workach z folii (z 

uŜyciem pomp mikrodozujących, strzykawek chromatograficznych lub lekarskich itp). Podczas 

ocen zapachu mieszaniny gazów przez kilkunastoosobowe zespoły uczestników pomiarów 

(ekspertów)  są stosowane dwie procedury: 

•gromadzenie odpowiedzi na pytanie: "Czy czujesz zapach ?" (metoda "TAK-NIE"), 

•gromadzenie odpowiedzi na pytanie:"Czy zapach próbki jest silniejszy od zapachu wzorca?"   

 Poszukiwana metodą "TAK-NIE” liczba jednostek zapachu (LJZ [jz/m3]) jest liczbowo równa 

wartości rozcieńczenia próbki (R), przy którym rejestruje się 50% odpowiedzi TAK. Mediana 

moŜe być oznaczana graficznie lub analitycznie (uwaŜa się, Ŝe w zakresie od 16 do 84%   udział 

odpowiedzi "TAK" jest liniową funkcją logarytmu z rozcieńczenia). 

DDrruuggaa  zz  wwyymmiieenniioonnyycchh  mmeettoodd  oozznnaacczzaanniiaa  LLJJZZ  ppoolleeggaa  nnaa  ppoorróówwnnyywwaanniiuu  zzaappaacchhuu    pprróóbbeekk,,  

oottrrzzyymmaannyycchh  pprrzzeezz  RR--kkrroottnnee  rroozzcciieeńńcczzeenniiee  pprróóbbkkii   bbaaddaanneejj ,,    zz  zzaappaacchheemm  wwzzoorrccóóww  ww  ppoossttaaccii   

sseerrii ii   rroozzttwwoorróóww  nn--bbuuttaannoolluu    oo  kkoolleejjnnyycchh  nnuummeerraacchh  NNrrBB  [[66]] ..  PPoocczząątteekk  nn--bbuuttaannoolloowweejj   sskkaall ii   

iinntteennssyywwnnoośśccii   zzaappaacchhuu  ((II==00))  llookkuujjee  ssiięę  ww  ppuunnkkcciiee  oossii   ll iicczzbboowweejj   NNrrBB==NNrrBB00,,  ooddppoowwiiaaddaajjąąccyymm  
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mmeeddiiaanniiee  rroozzkkłłaadduu  ooddppoowwiieeddzzii ::  CCzzuujjęę  zzaappaacchh  nn--bbuuttaannoolluu  ((iinntteerrppoolloowwaannaa  wwaarrttoośśćć  NNrrBB  

ooddppoowwiiaaddaajjąąccaa  hhiippootteettyycczznneemmuu  rroozzttwwoorroowwii ,,  kkttóórreeggoo  zzaappaacchh  bbyyłłbbyy  wwyycczzuuwwaannyy  pprrzzeezz  ppoołłoowwęę  

ppooppuullaaccjj ii ))..  MMeeddiiaannęę  mmooŜŜnnaa  ookkrreeśśllaaćć  ggrraaff iicczznniiee  ww  ooppaarrcciiuu  oo  hhiissttooggrraammyy  ssppoorrzząąddzzaannee  nnaa  

ppooddssttaawwiiee  zzeebbrraannyycchh  wwsskkaazzaańń..  IInntteennssyywwnnoośśćć  zzaappaacchhuu  ((II))  jjeesstt  ddeeff iinniioowwaannaa  jjaakkoo  rróóŜŜnniiccaa  mmiięęddzzyy  

wwaarrttoośścciiąą  NNrrBB00  ii   ww  ppooddoobbnnyy  ssppoossóóbb  wwyyzznnaacczzoonnyymm  nnuummeerreemm  NNrrBB  hhiippootteettyycczznneeggoo  wwzzoorrccaa  oo  

zzaappaacchhuu  ttaakk  ssaammoo  ssii llnnyymm  jjaakk  zzaappaacchh  oocceenniiaanneejj   pprróóbbkkii ..  LLiicczzbboowwąą  wwaarrttoośśćć  NNrrBB  wwyyzznnaacczzaa  ssiięę  

pprreezzeennttuujjąącc  eekkssppeerrttoomm  pprróóbbkkęę  ii   wwzzoorrccee  ((ww  kkoolleejjnnoośśccii   rroossnnąąccyycchh  ssttęęŜŜeeńń))  ddoo  mmoommeennttuu  uuzzyysskkaanniiaa  

ooddppoowwiieeddzzii ::  ZZaappaacchh  wwzzoorrccaa  jjeesstt  ssii llnniieejjsszzyy..  WWyynniikkiieemm  jjeeddnneeggoo  eekkssppeerrttaa  jjeesstt  pprrzzeeddzziiaałł   mmiięęddzzyy  

wwsskkaazzaannyymm  ii   ppoopprrzzeeddnniimm  nnuummeerreemm  wwzzoorrccaa  ((ttaabbeellaa  55))..  WWyynniikk  oozznnaacczzeenniiaa  zzeessppoołłoowweeggoo  ookkrreeśśllaa  

ssiięę  ggrraaff iicczznniiee  jjaakkoo  mmeeddiiaannęę  rroozzkkłłaadduu  wwsszzyyssttkkiicchh  zzggrroommaaddzzoonnyycchh  ooddppoowwiieeddzzii   ww  

ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkllaassaacchh  NNrrBB..    

  

TTaabbeellaa  55  

SSppoossóóbb  rreejjeessttrraaccjj ii   iinnddyywwiidduuaallnnyycchh  oocceenn    iinntteennssyywwnnoośśccii   zzaappaacchhuu  pprróóbbeekk  AA,,  BB  ii   CC  

pprrzzeezz  ppoorróówwnnaanniiee  zzee  sskkaalląą  nn--bbuuttaannoolloowwyycchh  wwzzoorrccóóww  iinntteennssyywwnnoośśccii   [[1166]]   

  

NNuummeerr  wwzzoorrccaa  
nn--bbuuttaannoolloowweeggoo  

SSyymmbbooll   
pprróóbbkkii   

NNrrBB  ZZeerroo  AA  BB  CC  
99  --  88          
88  --  77  xx        
77  --  66        xx    
66  --  55    xx      
55  --  44            
44  --  33      xx    
33  --  22          
22  --  11          

  
JJeeŜŜeell ii   rroozzttwwoorryy  nn--bbuuttaannoolluu  pprrzzyyggoottoowwuujjee  ssiięę  pprrzzeezz  kkoolleejjnnee  ddwwuukkrroottnnee  rroozzcciieeńńcczzeenniiaa  wwooddąą  

iinntteennssyywwnnoośśćć  zzaappaacchhuu,,  zzddeeff iinniioowwaannaa  jjaakkoo::  

  II  ==  NNrrBB00  --  NNrrBB  

 jest liczbą z zakresu od 0 do 7 (skala siedmiostopniowa). Zmiana krotności kolejnych 

rozcieńczeń wzorca podstawowego pozwala otrzymywać skale wzorców intensywności o innej 

liczbie stopni. 
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Wyniki serii pomiarów intensywności zapachu kilku R-krotnie rozcieńczonych próbek 

badanego gazu (IR) pozwalają obliczyć liczbę jednostek zapachowych w próbce wyjściowej 

(ekstrapolacyjna metoda oznaczania LJZ). Podstawą obliczeń jest prawo Webera-Fechnera 

wiąŜące intensywność wraŜeń zmysłowych z siłą bodźca. W odniesieniu do omawianej procedury 

wyznaczania LJZ moŜna je sformułować jako:  

IR = k * log LJZR =  k * log (LJZ/R) = m - k * log R,  

skąd:                          log LJZ  =  m/k,  

gdzie:  IR - intensywność zapachu próbki rozcieńczonej R-krotnie, k - współczynnik Webera-

Fechnera (współczynnik nachylenia prostej w układzie współrzędnych I - log R, LJZ i LJZR - 

liczba jednostek zapachu w próbce przed rozcieńczeniem i po rozcieńczeniu R-krotnym, R - 

krotność rozcieńczenia badanej próbki,  m - stała empiryczna. 

W tabeli 6 i na rysunku 3 przedstawiono dla przykładu wyniki odorymetrycznego badania 

próbki, pobranej na fermie norek, bezpośrednio przy klatkach [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
2200   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.  Typowa zaleŜność intensywności zapachu gazu (I7) od stopnia rozcieńczenia próbki 

czystym powietrzem (R), ilustrujące prawo Webera-Fechnera [16] 
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Tabela 6 
Wyniki ocen odorymetrycznych zmierzających do określenia wartości współczynnika Webera-

Fechnera i liczby jednostek zapachowych (LJZ)  
 
NrB - numer wzorca n-butanolowego, NrB* - mediana zbioru wskazań,  I7-intensywność zapachu, H1, H2-wysokość „słupa gazu przed i po 
rozcieńczeniu, R - krotność rozcieńczenia próbki wyjściowej 
 

ZZAADDAANNIIEE  NNrrBB  RRoozzkkłłaadd  wwsskkaazzaańń  kkllaassyy  NNrrBB**   II77  

            <<55                                    

            55--66                                66..44  00  
    OOzznnaacczzeenniiee  nnuummeerruu  wwzzoorrccaa  pprrooggoowweeggoo    66--77                                    
  77--88                                    

    OOkkrreeśślleenniiee  LLJJZZ    [[ jj zz//mm33]]   ii   kk    
KKrrookk  HH11  HH22  HH22  //HH11  RR  llooggRR  NNrrBB  RRoozzkkłłaadd  wwsskkaazzaańń  kkllaassyy  NNrrBB**   II77  

11  77  6622  88,,99  88,,99  00,,9955  <<11                                33,,11  33,,33  
            11--22                                    

            22--33                                    
            33--44                                    
            44--55                                    
            55--66                                    
            66--77                                    

22  88  6644  88  7711  11,,8855  <<11                                44,,11  22,,33  
            11--22                                    
            22--33                                    
            33--44                                    
            44--55                                    
            55--66                                    

            66--77                                    
33  1133  6622  44,,88  334411  22,,5533  <<11                                55,,00  11,,44  
            11--22                                    
            22--33                                    
            33--44                                    
            44--55                                    
            55--66                                    
            66--77                                    
44  1100  6666  66,,66  22225500  33,,3355  <<11                                55,,88  00,,66  
            11--22                                    
            22--33                                    
            33--44                                    
            44--55                                    
            55--66                                    
            66--77                                    

            77--88                                    
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Metody rozcieńczeń dynamicznych 

Od roku 1993 pomiary liczby jednostek zapachowych są w Pracowni wykonywane równieŜ  

metodą rozcieńczeń dynamicznych z uŜyciem olfaktometrów. Olfaktometr umoŜliwia 

rozcieńczanie strumienia badanego gazu strumieniem powietrza w zakresie od 1:1 do 1:10000. 

Przepływ gazu jest utrzymywany na stałym poziomie 6 dm3/min., niezaleŜnie od stosowanego 

rozcieńczenia (istnieje moŜliwość zastosowania pompy dodatkowej: 18 l/min.). Ekspertom 

prezentuje się rozcieńczony strumień o stopniowo wzrastającym stęŜeniu. Podstawowa procedura 

polega na stosowaniu zaprogramowanego rytmu: prezentacja-przerwa. Prowadzący pomiar moŜe 

zmieniać, w stosunkowo szerokim zakresie: czas prezentacji próbki i czas przerwy, stosunek 

kolejno prezentowanych stęŜeń ("krok"), częstotliwość losowej prezentacji "ślepej próbki" itp. 

Rola ekspertów  ogranicza się do  przyciśnięcia  odpowiedniego przycisku, jeŜeli czują zapach  w 

chwili  zapalenia się lampki sygnalizującej kolejną prezentację. 

Rozcieńczenia dynamiczne w olfaktometrze Stroehlein (lub innych) mogą być wykorzystywane 

równieŜ podczas ocen LJZ opisaną wyŜej metodą ekstrapolacyjną (zastąpienie procedury „TAK-

NIE” porównaniami intensywności zapachu próbki i wzorca). 

Wymienione metody oznaczania liczby jednostek zapachowych zastosowano w okresie 1993-

1995 podczas badań emisji odorów z takich zakładów jak: wytwórnie kwasu fosforowego w ZCh 

Police, zakłady mięsne, zakłady wyrobów tytoniowych, przetwórnie ryb i krewetek, wytwórnie 

mączki rybnej itp.  Wielokrotnie uzyskano potwierdzenie spostrzeŜeń, Ŝe informacje o 

jakościowym i ilościowym składzie strumieni gazów odlotowych rzadko pozwalają przewidywać 

efekty węchowe. 

Oceniając uŜyteczność trzech stosowanych procedur oznaczania LJZ stwierdzono, Ŝe metodą 

najwygodniejszą jest metoda ekstrapolacyjna. MoŜe być zastosowana w warunkach terenowych, 

dzięki czemu nie wymaga kłopotliwego transportu do Pracowni próbek badanych gazów lub 

przewoŜenia kosztownych urządzeń do miejsca pomiarów.  Sugerowana w instrukcjach 

olfaktometru Stroehlein prostota i szybkość oznaczeń jest pozorna. Prawidłowo wykonane serie 

pomiarów wymagają Ŝmudnych pomiarów wstępnych, zmierzających do określenia rytmu 

prezentacji gwarantującego niezbędną czystość strumienia gazu przed kaŜdą z kolejnych 

prezentacji. PrzedłuŜanie przerw między pojedyńczymi prezentacjami i między kolejnymi seriami 

ocen węchowych utrudnia organizację pomiarów i zwiększa ich koszty.  
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Za poŜądane uznano wyposaŜenie Pracowni w olfaktometr przewoźny kilkustanowiskowy 

(bezpośrednie połączenie olfaktometru ze źródłem ocenianych przemysłowych gazów 

odlotowych, równoczesna praca kilku ekspertów). W Niemczech i w Holandii olfaktometry tego 

rodzaju są stosowane w ruchomych laboratoriach odorymetrycznych, instalowanych w 

kontenerach lub samochodach typu BUS. 

 

 

2.2.2. Metodyka terenowych ocen zapachowej uciąŜliwości źródeł zanieczyszczeń 

powietrza  (imisja odorów)  

 

Badania imisji odorantów są duŜo trudniejsze od badań emisji. Zasięg zapachowej uciąŜliwości 

emitorów bywa określany na podstawie wyników pomiarów wprowadzanego do powietrza 

ładunku odorów ([jz/s]) i komputerowej symulacji rozprzestrzeniania się w atmosferze. Terenowe 

badania (pomiary „tła”, oceny rzeczywistego wpływu inwestycji na zapachową akość powietrza, 

weryfikacja modeli dyspersji) polegają najczęściej na oznaczaniu stęŜenia odorantów w jednostce 

objętości powietrza (LJZ) lub częstości przekroczeń progowego stęŜenia węchowej 

wyczuwalności (częstości pojawiania się zapachu). Bywają równieŜ wykorzystywane ankietowe 

badania stopnia uciąŜliwości odorów lub analizy spontanicznych skarg ludności ocenianego 

terenu. 

 

Oznaczanie liczby jednostek zapachowych w powietrzu atmosferycznym 

Precyzyjne oznaczenie LJZ [jz/m3] w powietrzu atmosferycznym metodą rozcieńczeń wymaga 

wykonywania pomiarów w warunkach terenowych - w specjalnie wyposaŜonycm laboratorium 

odorymetrycznym, z udziałem grupy ekspertów, którym naleŜy zapewnić moŜliwość przebywania 

w czystej, bezwonnej atmosferze. Druga, mniej kosztowna procedura polega na pobieraniu 

próbek powietrza do worków z folii o niezbędnej szczelności i chemicznej neutralności i ich 

przewoŜeniu do stacjonarnego laboratorium. W porównaniu z pomiarami stęŜeń emisyjnych 

procedura jest znacznie bardziej kłopotliwa ze względu na niezbędne objętości próbek 

(kilkadziesiąt lub ponad sto decymetrów sześciennych, zaleŜnie od stopnia zanieczyszczenia 

powietrza). Ograniczenie kosztów pociąga za sobą zmniejszenie wiarygodności analizy (błędów 
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związanych z permeacją przez folię, adsorpcją, reakcjami chemicznymi w fazie gazowej itp nie 

da się uniknąć). 

Kłopotliwe metody rozcieńczeń do stęŜenia progowego mogą być z powodzeniem zastąpione 

pośrednimi metodami pomiarów, polegającymi na określaniu intensywności zapachu i 

wykorzystaniu prawa Webera-Fechnera [16] (patrz: Oznaczanie wskaźników chwilowej 

uciąŜliwości zapachowej). 

 

Oznaczanie częstości występowania „godzin odorowych” 

WdraŜana w Niemczech procedura ocen imisji odorów opiera się na stwierdzeniu, Ŝe liczba 

skarg ludności na uciąŜliwe odory jest w największym stopniu zaleŜna od częstości pojawiania 

się zapachu. Do aktów prawnych dotyczących jakości powietrza wprowadzono pojęcie „godziny 

odorowej”. Procedura oznaczeń częstości występowania „godzin odorowych” na ocenianym 

obszarze wymaga udziału ekspertów o sprawdzonej wraŜliwości węchu. Są kierowani do 

wyznaczonych punktów siatki pomiarowej, gdzie stwierdzają obecność zapachu (wynik: jeden) 

lub jego brak (wynik: zero). Rezultatem  pomiarów jest wartość średnia z 54 lub 108 ocen 

(obliczana z uwzględnieniem odpowiednich współczynników korygujących, określonych w 

wytycznych). W sytuacjach, gdy zapach pojawia się okresowo, mierzony jest czas wyczuwalności 

zapachu w okresie dziesięciu minut. Występowanie „godziny odorowej” stwierdza się wówczas, 

gdy zapach jest wyczuwalny łącznie przez co najmniej jedną minutę. Seria pomiarów, 

wykonanych w róŜnych sytuacjach meteorologicznych, pozwala stwierdzić, czy spełniona jest 

norma jakości powietrza, określająca graniczną wartość udziału godzin odorowych w skali roku 

lub sezonu [1,3,21]. 

 

Badania ankietowe i analizy skarg ludności 

BBaaddaanniiaa  ooppiinnii ii   lluuddnnoośśccii   ssąą  ww  UUSSAA,,  HHoollaannddii ii ,,  NNiieemmcczzeecchh  ii   iinnnnyycchh  kkrraajjaacchh  jjeeddnnąą  zz  

ppooddssttaawwoowwyycchh  mmeettoodd  oocceenn  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa..  WW  NNiieemmcczzeecchh  zzoossttaałłyy  oopprraaccoowwaannee,,  zz  

wwyykkoorrzzyyssttaanniieemm  bbooggaattyycchh  ddoośśwwiiaaddvvcczzeeńń  hhoolleennddeerrsskkiicchh,,  wwyyttyycczznnee  VVDDII  RRiicchhttll iinniieenn  33888833  [[2277]] ,,  

pprreeccyyzzyyjjnniiee  ookkrreeśśllaajjąąccee  ttrryybb  zzbbiieerraanniiaa  ooppiinnii ii   ii   ssppoossóóbb  iicchh  oopprraaccoowwyywwaanniiaa..  ZZddeeff iinniioowwaannoo  

„„ iinnddeekkss  zzaappaacchhoowweejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii ””   IIkk::  

IIkk  ==   ((ΣΣWWiiNNkkii))//NNkk  
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ggddzziiee::  

IIkk  --  iinnddeekkss  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ddllaa  ttyyggooddnniiaa  kk,,  NNkk--  łłąącczznnaa  ll iicczzbbaa  oobbsseerrwwaaccjj ii   ww  ttyyggiiooddnniiuu  kk,,,,  ii   --  

kkaatteeggoorriiaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ((oodd  00  ddoo  55  wweeddłłuugg  ttaabbeell ii   77)),,  WWii--  wwssppóółłcczzyynnnniikk  wwaaggii   kkaatteeggoorrii ii   

uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ii ,,,,  NNii kk--  ll ii cczzbbaa  oobbsseerrwwaaccjj ii   ww  ttyyggooddnniiuu  ww  kkaatteeggoorrii ii   ii ....  

  

  

TTaabbeellaa  77  

KKaatteeggoorriiee  zzaappaacchhoowweejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   wweeddłłuugg  VVDDII--RRiicchhttll iinniieenn  33888833  [[2277]]   

  

KKaatteeggoorriiaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii     ii   WWssppóółłcczzyynnnniikk  wwaaggii     WWii   
BBrraakk  zzaappaacchhuu  00  00  
BBrraakk  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   11  00  
MMaałłaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśćć  22  2255  
UUcciiąąŜŜll iiwwoośśćć  33  5500  
DDuuŜŜaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśćć  44  7755  
SSkkrraajjnnaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśćć  55  110000  

  

BBaaddaanniiaa,,  kkttóórree  pprroowwaaddzzii   zzeessppóółł   PPrraaccoowwnnii   ZZaappaacchhoowweejj   JJaakkoośśccii   PPoowwiieettrrzzaa,,  zz  uuddzziiaałłeemm  

ssttuuddeennttóóww  PPooll ii tteecchhnniikkii   SSzzcczzeecciińńsskkiieejj ,,  ssąą  cczzęęśścciioowwoo  wwzzoorroowwaannee  nnaa  wwyyttyycczznnyycchh  VVDDII..  RRyyssuunnkkii   44  

ii   55  ii lluussttrruujjąą  rroozzkkłłaadd  ooddppoowwiieeddzzii   nnaa  ddwwaa  ppyyttaanniiaa  aannkkiieettyy,,  wwyykkoorrzzyyssttyywwaanneejj   ppooddcczzaass  ssoonnddaaŜŜuu  

ooppiinnii ii   mmiieesszzkkaańńccóóww  oottoocczzeenniiaa  ZZaakkłłaaddóóww  CChheemmiicczznnyycchh  „„ PPooll ii ccee””   [[2288]] ..  

PPrraaccoowwnniiaa  nnaawwiiąązzaałłaa  kkoonnttaakktt  zz  IInnssttyyttuutteemm  SSooccjjoollooggii ii   UUnniiwweerrssyytteettuu  SSzzcczzeecciińńsskkiieeggoo,,  ww  kkttóórryymm  

rroozzppoocczzęęttoo  oopprraaccoowwyywwaanniiee  „„ KKaarrtt  mmoonnii ttoorriinngguu  zzaappaacchhoowweeggoo”” ,,  wwyyppeełłnniiaannyycchh  pprrzzeezz  

mmiieesszzkkaańńccóóww  oocceenniiaanneeggoo  tteerreennuu  kkaaŜŜddeeggoo  ddnniiaa  pprrzzeezz  ookkrreess  mmiieessiiąąccaa  ((pprraaccaa  ww  ttookkuu))..  PPrrzzeewwiidduujjee  

ssiięę,,  ŜŜee  ttaakk  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyy  mmoonnii ttoorriinngg  uułłaattwwii   wwyyjjaaśśnniieenniiee  pprrzzyycczzyynn  sskkaarrgg  ((ookkrreeśślleenniiee  rrooll ii   

ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  zzaakkłłaaddóóww,,  zzllookkaall iizzoowwaannyycchh  ww  bbaaddaannyymm  rreejjoonniiee))..  

Zgromadzone wymienionymi metodami informacje na temat zapachowej jakości powietrza 

mogą być uzupełnione w wyniku analizy spontanicznych skarg ludności (dotyczy to zwłaszcza 

większych obszarów o duŜym zaludnieniu i dłuŜszych okresów).  Cenny przykład moŜliwości 

wykorzystania rejestrów skarg zawiera opracowanie Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie 

[34].  
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RRyyss..  44..    RRoozzkkłłaadd  ooddppoowwiieeddzzii   nnaa  ppyyttaanniiee  aannkkiieettyy::  „„ CCzzyy  zzaappaacchh,,  wwyyssttęęppuujjąąccyy  ww  oottoocczzeenniiuu  mmiieejjssccaa  zzaammiieesszzkkaanniiaa,,  
jjeesstt  ddllaa  PPaannii //PPaannaa  uucciiąąŜŜll iiwwyy  ??””     ((ll ii cczzbbaa  ooddppoowwiieeddzzii   zzeebbrraannyycchh  ww  oossiieeddlluu  mmiieesszzkkaanniioowwyymm  „„ CChheemmiikk””   ii   ww  cceennttrruumm  
mmiiaassttaa  PPooll ii ccee))    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
RRyyss..  55..    RRoozzkkłłaadd  ooddppoowwiieeddzzii   nnaa  ppyyttaanniiee  aannkkiieettyy::  „„ JJaakk  cczzęęssttoo  wwyyssttęęppuujjee  uucciiąąŜŜll iiwwyy  zzaappaacchh??””     ((ll ii cczzbbaa  ooddppoowwiieeddzzii   
zzeebbrraannyycchh  ww  oossiieeddlluu  mmiieesszzkkaanniioowwyymm  „„ CChheemmiikk””   ii   ww  cceennttrruumm  mmiiaassttaa  PPooll ii ccee))    
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OOzznnaacczzaanniiee  wwsskkaaźźnniikkóóww  cchhwwii lloowweejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   zzaappaacchhoowweejj   

OOppiissaannee  wwyyŜŜeejj   mmeettooddyy  bbaaddaańń  iimmiissjj ii   ooddoorraannttóóww  ssąą  mmaałłoo  pprrzzyyddaattnnee  ppooddcczzaass  pprroowwaaddzzoonnyycchh  

pprrzzeezz  ssłłuuŜŜbbyy  oocchhrroonnyy  śśrrooddoowwiisskkaa  kkoonnttrrooll ii   iinntteerrwweennccyyjjnnyycchh,,  lluubb  ww  ttookkuu  ppoommiiaarróóww  

zzmmiieerrzzaajjąąccyycchh  ddoo  rrzzeetteellnneejj   tteerreennoowweejj   wweerryyff iikkaaccjj ii   rróóŜŜnnyycchh  mmooddeell ii   rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaanniiaa  ssiięę  

zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ppoowwiieettrrzzaa..  WW  wwyymmiieenniioonnyycchh  wwyyppaaddkkaacchh  wwyyssttęęppuujjee  ppoottrrzzeebbaa  ookkrreeśślleenniiaa  

cchhwwii lloowweejj   wwaarrttoośśccii   iimmiissjj ii   ww  ookkrreeśślloonneejj   ssyyttuuaaccjj ii   mmeetteeoorroollooggiicczznneejj   ii   tteecchhnnoollooggiicczznneejj   ii   ww  

wwyybbrraannyymm  ppuunnkkcciiee  tteerreennuu..  

  
NNaa  ppooddssttaawwiiee  pprrzzeebbiieegguu  bbaaddaańń  zzaappaacchhoowweejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   wwyyssyyppiisskk  ooddppaaddóóww  kkoommuunnaallnnyycchh,,  

oocczzyysszzcczzaallnnii   śścciieekkóóww,,  zzaakkłłaaddóóww  mmiięęssnnyycchh,,  ccuukkrroowwnnii ,,  wwyyttwwóórrnnii   mmąącczzkkii   rryybbnneejj   ii ttpp..  

ssttwwiieerrddzzoonnoo,,  ŜŜee  ppooddcczzaass  nnoorrmmaall iizzccjj ii   pprroocceedduurryy  oozznnaacczzeeńń  iimmiissjj ii   ooddoorraannttóóww  nnaalleeŜŜyy  bbrraaćć  ppoodd  

uuwwaaggęę  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  mmooŜŜll iiwwoośśccii   ookkrreeśśllaanniiaa::  

••  cchhwwii lloowweejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   zzaappaacchhoowweejj   ww  „„ mmiinnuuttaacchh  zzaappaacchhoowwyycchh””   ((ll iicczzbbiiee  mmiinnuutt  

wwyycczzuuwwaallnnoośśccii   zzaappaacchhuu  ww  ddzziieessiięęcciiuu  mmiinnuuttaacchh  kkoonnttrrooll ii ,,  LLMMZZ//1100)),,  

••  nnaajjwwyyŜŜsszzeejj   iinntteennssyywwnnoośśccii   zzaappaacchhuu,,  wwyyssttęęppuujjąącceejj   ww  ookkrreessiiee  kkoonnttrrooll ii ,,  

••  hheeddoonniicczznneejj   jjaakkoośśccii   zzaappaacchhuu  ww  ookkrreessiiee  kkoonnttrrooll ii   ((ppaattrrzz  ppkktt..  22..22..33))..  

PPoommiiaarryy  „„ ll iicczzbbyy  mmiinnuutt  zzaappaacchhoowwyycchh””   ww  ddzziieessiięęcciiuu  mmiinnuuttaacchh  kkoonnttrrooll ii   ((LLMMZZ//1100))  ppoolleeggaajjąą  nnaa  

ookkrreeśśllaanniiuu,,  zz  uuŜŜyycciieemm  ssttooppeerróóww,,  pprrzzeezz  jjaakkąą  cczzęęśśćć  ookkrreessuu  ddzziieessiięęcciioommiinnuuttoowweeggoo  zzaappaacchh  

ppoowwiieettrrzzaa  jjeesstt    wwyycczzuuwwaallnnyy  ii   rroozzppoozznnaawwaallnnyy  [[1155]] ..  PPoommiiaarr  jjeesstt  ppoowwttaarrzzaannyy  ccoo  nnaajjmmnniieejj   

ttrrzzyykkrroottnniiee  pprrzzeezz  kkaaŜŜddeeggoo  cczzłłoonnkkaa  zzeessppoołłuu  33--44--oossoobboowweeggoo..  UUcczzeessttnniiccyy  zzaajjmmuujjąą  ssttaannoowwiisskkaa  ww  

nnaarrooŜŜaacchh  oocceenniiaanneeggoo  oobbsszzaarruu..  RReejjeessrruujjąą  wwrraaŜŜeenniiaa  wwęęcchhoowwee  oorraazz  iinnffoorrmmaaccjjee  oo  ssyyttuuaaccjj ii   

mmeetteeoorroollooggiicczznneejj   ((ww  cchhwwii ll ii   ppoommiiaarruu  ii   ww  ookkrreessiiee  ppoopprrzzeeddzzaajjąąccyymm))::  tteemmppeerraattuurraa,,  kkiieerruunneekk  ii   

pprręęddkkoośśćć  wwiiaattrruu,,  zzaacchhmmuurrzzeenniiee,,  ooppaadd..  UUzzyysskkaannoo  ssttoossuunnkkoowwoo  ddoobbrrąą  ppoowwttaarrzzaallnnoośśćć  wwyynniikkóóww  

oozznnaacczzeeńń..  

WW  oossttaattnniicchh  llaattaacchh  ooppiissaannaa  pprroocceedduurraa  ppoommiiaarróóww  tteerreennoowwyycchh  zzoossttaałłaa  uuddoosskkoonnaalloonnaa  [[1166]] ..  

WWyynniikkiieemm  ppoommiiaarruu  jjeesstt  „„ pprrooff ii ll   zzaappaacchhoowwyy”” ,,  ppoozzwwaallaajjąąccyy  ookkrreeśśll iićć  nniiee  ttyyllkkoo  cczzęęssttoośśćć  

pprrzzeekkrroocczzeeńń  pprroogguu  wwyycczzuuwwaallnnoośśccii   zzaappaacchhuu,,  aallee  rróówwnniieeŜŜ  cczzęęssttoośśćć  wwyyssttęęppoowwaanniiaa  zzaappaacchhuu  

ookkrreeśśllaanneeggoo  jjaakkoo  wwyyrraaźźnnyy,,  mmooccnnyy  lluubb  bbaarrddzzoo  mmooccnnyy..  PPrroocceedduurręę  ooppiissaannoo  ppoonniiŜŜeejj   nnaa  pprrzzyykkłłaaddzziiee  

ddoottyycczząąccyymm  oottoocczzeenniiaa  ffeerrmmyy  nnoorreekk..  
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WW  oottoocczzeenniiuu  ffeerrmmyy  wwyyzznnaacczzoonnoo  kkii llkkaannaaśścciiee  kkoonnttrroollnnyycchh  oobbsszzaarróóww  oo  wwyymmiiaarraacchh  1100** 1100  

mmeettrróóww..  CCzztteerroooossoobboowwaa  eekkiippaa  ppoommiiaarroowwaa,,  zzaajjmmuujjąąccaa  nnaarrooŜŜaa  oobbsszzaarruu,,  rroozzppoocczzyynnaałłaa  oocceennęę  

rróówwnnoocczzeeśśnniiee..  CCoo  ppiięęttnnaaśścciiee  sseekkuunndd  nnoottoowwaannoo  wwrraaŜŜeenniiaa  wwęęcchhoowwee,,  ssttoossuujjąącc  sskkaallęę  

iinntteennssyywwnnoośśccii   zzaappaacchhuu  ((II33))::  00,,  11,,  22  ii   33..  SSttwwiieerrddzzoonnoo,,  ŜŜee  cchhwwii lloowwaa  cchhaarraakktteerryyssttyykkaa  oobbsszzaarruu  

mmooŜŜee  bbyyćć  ooppaarrttaa  nnaa  iinnffoorrmmaaccjjaacchh  zzeebbrraannyycchh  ww  ookkrreessiiee  ppiięęcciiuu  mmiinnuutt..  WWyyggooddnnyy  ssppoossóóbb  

rreejjeessttrraaccjj ii   wwrraaŜŜeeńń  ddoottyycczząąccyycchh  kkoolleejjnnyycchh  ookkrreessóóww  ppiięęttnnaassttoosseekkuunnddoowwyycchh  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  nnaa  

rryyssuunnkkuu  66..  OOcceennaa  „„ 00””   ((kkrrzzyyŜŜyykk  ww  kkrraattccee  nniiee  wwyyppeełłnniioonneejj ))  oozznnaacczzaa  bbrraakk  zzaappaacchhuu  

cchhaarraakktteerryyssttyycczznneeggoo  ddllaa  oocceenniiaanneeggoo  źźrróóddłłaa  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń..  OOcceennaa  „„ 11””   ((kkrrzzyyŜŜyykk  ww  ppoolluu  

nnaajj jjaaśśnniieejjsszzyymm))  ooddppoowwiiaaddaa  ssttwwiieerrddzzeenniiuu  oobbeeccnnoośśccii   zzaappaacchhuu  bbaarrddzzoo  ssłłaabbeeggoo  ((lleeddwwoo  

wwyycczzuuwwaallnneeggoo,,  aallee  rroozzppoozznnaawwaallnneeggoo))..  OOcceennyy  „„ 22””   ii   „„ 33””   ((kkoolleejjnnee  ssttooppnniiee  zzaacciieemmnniieenniiaa  ppoollaa))  

pprrzzyyppiissyywwaannoo  ssyyttuuaaccjjoomm,,  ww  kkttóórryycchh  ssttwwiieerrddzzaannoo  zzaappaacchh  wwyyrraaŜŜnnyy  lluubb  mmooccnnyy..    

ZZbbiióórr  zzggrroommaaddzzoonnyycchh  oocceenn  iinnddyywwiidduuaallnnyycchh  wwyykkoorrzzyyssttyywwaannoo  ddoo  ookkrreeśśll eenniiaa  wwaarrttoośśccii   śśrreeddnniieejj   

ddllaa  ppiięęcciiuu  mmiinnuutt  kkoonnttrrooll ii   oorraazz  wwaarrttoośśccii   cchhwwii lloowweejj   mmaakkssyymmaallnneejj   ((ookkrreess  ppiięęttnnaassttoosseekkuunnddoowwyy,,  ww  

kkttóórryymm  zzaappaacchh  bbyyłł   nnaajjssii llnniieejjsszzyy))..  ZZbbiioorrcczząą  kkaarrttęę  wwyynniikkóóww  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  nnaa  rryyssuunnkkuu  77..  

ZZaawwiieerraa  zzeessttaawwiieenniiee  oossiieemmddzziieessiięęcciiuu  jjeeddnnoossttkkoowwyycchh  oocceenn  zzaappaacchhuu  ppoowwiieettrrzzaa  ((cczztteerryy  oossoobbyy,,  55  

mmiinnuutt,,  cczztteerryy  oocceennyy  nnaa  mmiinnuuttęę))  ww  ffoorrmmiiee  ssłłuuppkkóóww  cchhaarraakktteerryyzzuujjąąccyycchh  iinntteennssyywwnnoośśćć  zzaappaacchhuu  ww  

kkoolleejjnnyycchh  ookkrreessaacchh  ppiięęttnnaassttoosseekkuunnddoowwyycchh..  RRóóŜŜnnee  wwyyppeełłnniieenniiaa  ppóóll   rryyssuunnkkuu  uummooŜŜll iiwwiiaajjąą  

ppoorróówwnnaanniiee  ooppiinnii ii   cczztteerreecchh  cczzłłoonnkkóóww  eekkiippyy..  JJeeddnnaakkoowwee  wwyyppeełłnniieenniiee  jjeeddnneejj ,,  ddwwóócchh  lluubb  ttrrzzeecchh  

kkrraayytteekk  ww  ssłłuuppkkuu  oozznnaacczzaa,,  ŜŜee  jjeeddeenn  zz  eekkssppeerrttóóww  ssttwwiieerrddzzii łł     iinntteennssyywwnnoośśćć  11,,  22  lluubb  33..    

IInntteennssyywwnnoośśćć  śśrreeddnniiąą  ddllaa  ookkrreessuu  ppiięęcciioommiinnuuttoowweeggoo  ((wwyynniikk  zzeessppoołłoowwyy))  oobbll iicczzaannoo  jjaakkoo  

śśrreeddnniiąą  aarryyttmmeettyycczznnąą  ddllaa    zzbbiioorruu    wwyynniikkóóww    iinnddyywwiidduuaallnnyycchh..  IInntteennssyywwnnoośśćć  mmaakkssyymmaallnnąą  

ppiięęttnnaassttoosseekkuunnddoowwąą  mmooŜŜnnaa  ooddcczzyyttaaćć  bbeezzppoośśrreeddnniioo  zz  oossii   rrzzęęddnnyycchh  wwyykkrreessuu  zzbbiioorrcczzeeggoo  ((rryyss..77,,  

śśrreeddnniiaa  zz  cczztteerreecchh  oocceenn  iinnddyywwiidduuaallnnyycchh  ww  cchhwwii ll ii   wwyyssttąąppiieenniiaa  nnaajjssii llnniieejjsszzeeggoo  zzaappaacchhuu))..  

PPoozzaa  „„ śśrreeddnniiąą  ppiięęcciioommiinnuuttoowwąą  iinntteennssyywwnnoośścciiąą  zzaappaacchhuu””   oorraazz  wwaarrttoośścciiąą  „„ mmaakkssyymmaallnnąą  1155--

sseekkuunnddoowwąą””   ((IIśśrreeddnniiaa,,55mmiinn..  ii     IImmaakkss..1155ss))  pprrzzeeddssttaawwiioonnyy  nnaa  rryyssuunnkkuu  22  „„ pprrooff ii ll   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii ””   ppoozzwwaallaa  

ookkrreeśśll iićć  iinnnnee  wwaarrttoośśccii   cchhaarraakktteerryyssttyycczznnee,,  kkttóórree  mmooggąą  zznnaalleeźźćć  zzaassttoossoowwaanniiee  ppooddcczzaass  

ffoorrmmuułłoowwaanniiaa  nnoorrmm  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa..  WWśśrróódd  nniicchh  mmooŜŜnnaa  wwyymmiieenniićć  ddllaa  pprrzzyykkłłaadduu  

pprroocceennttoowwee  uuddzziiaałłyy  ooddppoowwiieeddzzii   „„ cczzuujjęę  zzaappaacchh””   ((%%  „„ TTAAKK”” ))  lluubb  ooddppoowwiieeddzzii   „„ zzaappaacchh  jjeesstt  ccoo  

nnaajjmmnniieejj   wwyyrraaŜŜnnyy””   ((%%  ooddppoowwiieeddzzii ::  „„ ddwwóójjkkaa””   lluubb  „„ ttrróójjkkaa”” ))  wwśśrróódd  oossiieemmddzziieessiięęcciiuu  zzeebbrraannyycchh  

oocceenn..  UUddzziiaałł   ppóóll   wwyyppeełłnniioonnyycchh  ooddnniieessiioonnyy  ddoo  ccaałłeeggoo  ppoollaa  jjeesstt  rróówwnniieeŜŜ  cchhaarraakktteerryyssttyycczznnąą  mmiiaarrąą  

zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa..  ZZoossttaałł   ookkrreeśślloonnyy  ssyymmbboolleemm      %%UUZZmmaakkss  ,,  ww  kkttóórryymm    sskkrróótt  UUzzmmaakkss  
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11  mmiinnuuttaa    xx        xx          xx          xx  

22  mmiinnuuttaa      xx      xx      xx        xx        

33  mmiinnuuttaa  xx          xx        xx      xx        

44  mmiinnuuttaa  xx        xx          xx          xx    

55  mmiinnuuttaa      xx      xx      xx          xx      

sseekkuunnddaa::  1155  3300  4455  6600  

  

RRyyss..  66..    SSppoossóóbb  rreejjeessttrraaccjj ii   iinnddyywwiidduuaallnnyycchh  oocceenn  iinntteennssyywwnnoośśccii   zzaappaacchhuu  ww  ppiięęcciioommiinnuuttoowwyymm  ookkrreessiiee  kkoonnttrrooll ii     
((00  --  bbrraakk  zzaappaacchhuu,,  11  --  zzaappaacchh  bbaarrddzzoo  ssłłaabbyy//ll eeddwwoo  wwyycczzuuwwaallnnyy,,  22  --  zzaappaacchh  ssłłaabbyy//wwyyrraaźźnnyy,,  33  --  zzaappaacchh  
mmooccnnyy//bbaarrddzzoo  mmooccnnyy))  

  
  
  

DDaattaa::                  1122..1111..9966            MMiieejjssccee  ppoommiiaarróóww::        PPOOLLIICCEE                SSyymmbbooll   oobbsszzaarruu::                    PP1122  

TTeemmppeerraattuurraa::  1100  oo  CC            ZZaacchhmmuurrzzeenniiee::                      88//88                                WWiiaattrr  ::                                NNWW,,  11--22  mm//ss  

II                                            
NN  33                                          
TT                                            
EE                                            
NN                                            
SS  22                                          
YY                                            
WW                                            
NN                                            
OO  11                                          
ŚŚ                                            
ĆĆ                                            
sseekkuunnddyy  1155  3300  4455  6600  1155  3300  4455  6600  1155  3300  4455  6600  1155  3300  4455  6600  1155  3300  4455  6600  
mmiinnuuttyy  11  22  33  44  55  
                                            

  
RRyyss..  77..  WWyynniikkii   oocceennyy  iinntteennssyywwnnoośśccii   zzaappaacchhuu  ww  ppiięęcciioommiinnuuttoowwyymm  ookkrreessiiee  kkoonnttrrooll ii   ((pprrzzyykkłłaadd))  
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oozznnaacczzaa  „„ mmaakkssyymmaallnnąą  uucciiąąŜŜll iiwwoośśćć  zzaappaacchhoowwąą”” ,,  wwyyssttęęppuujjąąccąą  ggddyy  cczztteerryy  oossoobbyy  ssttwwiieerrddzzaajjąą  

iinntteennssyywwnnoośśćć  „„ 33””   pprrzzeezz  ccaałłyy  ookkrreess  kkoonnttrrooll ii ..  

WWyyzznnaacczzoonnee  ww  ooppiissaannyy  ssppoossóóbb  wwaarrttoośśccii ::  „„ śśrreeddnniiaa  ppiięęcciioommiinnuuttoowwaa  iinntteennssyywwnnoośśćć  zzaappaacchhuu””   

IIśśrreeddnniiaa,,55mmiinn  oorraazz  „„ mmaakkssyymmaallnnaa  1155--sseekkuunnddoowwaa  iinntteennssyywwnnoośśćć  zzaappaacchhuu””     IImmaakkss..1155ss,,  mmooggąą  bbyyćć  

wwyykkoorrzzyyssttaannee  ppooddcczzaass  oobbll iicczzeeńń  ooddppoowwiieeddnniicchh  śśrreeddnniicchh  ii   mmaakkssyymmaallnnyycchh  ((cchhwwii lloowwyycchh))  ssttęęŜŜeeńń  

ooddoorraannttóóww..  WWaarruunnkkiieemm  wwyykkoonnaanniiaa  oobbll iicczzeeńń  jjeesstt  oozznnaacczzeenniiee,,  wwyyssttęęppuujjąącceeggoo  ww  rróówwnnaanniiuu  

WWeebbeerraa--FFeecchhnneerraa,,  wwssppóółłcczzyynnnniikk  pprrooppoorrccjjoonnaallnnoośśccii   kk    ((ppaattrrzz::  ttaabbeellaa  66  ii   rryyssuunneekk  33))..  

  

22..22..33..  MM eettooddyykkaa  oocceenn  hheeddoonniicczznneejj   jj aakkoośśccii   zzaappaacchhuu    

    

Indywidualne oceny zapachu w kategoriach „przyjemny-nieprzyjemny” (oceny jakości 

hedonicznej) są bardzo zróŜnicowane, moŜliwe jest jednak określenie, czy zapach jest uznawany 

za nieprzyjemny przez większość ludzi i jaki jest przeciętny „stopie3ń odczuwanej niechęci”.  

Według  niemieckich  wytycznych VDI [29] badania hedonicznej jakości zapachu są 

wykonywane równocześnie z ocenami intensywności wraŜenia. Gaz jest prezentowany ekspertom 

w formie próbek o róŜnym stopniu rozcieńczenia. Oceniając jakość hedoniczną uczestnicy badań 

przypisują próbkom wartości liczbowe z zakresu 1-9. W wytycznych sprecyzowano sposób 

gromadzenia opinii i opracowywania wyników. Zespół Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza 

(Politechnika Szczecińska) stoi na stanowisku, Ŝe powtarzalność wyników ocen moŜna 

zwiększyć ograniczając rolę ekspertów do wskazania, który z dwóch prezentowanych zapachów 

jest "bardziej przyjemny/mniej nieprzyjemny" [30]. PoniŜej przedstawiono wyniki kilku prób 

zastosowania "skali wzorców hedonicznej jakości zapachu" w formie uporządkowanego zestawu 

wytypowanych substancji.  

Badane zapachy oceniała grupa dwunastu osób (czterech pracowników Politechniki i młodzieŜ 

szczecińskich szkół średnich). Uczestnikom prezentowano osiem zapachów o podobnej 

intensywności (od dwóch do trzech stopni skali pięciostopniowej): zapach anetolu (ANL), n-

butanolu (BTL), cykloheksanonu (CHN), kolidyny (KLD), o-krezolu (KRL), merkaptoetanolu 

(MEL) oraz gazów uwalnianych podczas produkcji kwasu fosforowego z fosforytów "Tunezja" 

(próbka X) i "Maroko" (próbka Y).  "Wzorce jakości hedonicznej", otrzymane z wymienionych 

związków chemicznie czystych  i bezwonnego oleju parafinowego, umieszczano w jednakowych, 
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szczelnie zamykanych pojemniczkach oznaczonych symbolem literowym. Powierzchnię 

umieszczonych w naczyniach substancji przykrywano tamponem z waty w celu ograniczenia 

wpływu wraŜeń wzrokowych na wynik oceny. Zadaniem kaŜdego z oceniających było 

uszeregowanie próbek w kolejności od pachnącej najprzyjemniej do najbardziej odraŜającej. 

Zapewniono warunki gwarantujące samodzielność decyzji testerów (ograniczenie wpływu 

sugestii współwykonawców zadania).  

Stwierdzono, Ŝe zapach anetolu (wzorzec ANL) był lokowany przez wszystkich uczestników 

ocen na pierwszej lub drugiej pozycji, przy czym osiem osób (67%) uznało go za 

najprzyjemniejszy. Dziewięc osób (75%) w grupie dwunastoosobowej uznało zapach 

merkaptoetanolu (wzorzec MEL) za najbardziej nieprzyjemny. Tylko trzy osoby oceniły tak inny 

z zapachów:  o-krezolu (wzorzec KRL, jedna osoba) i kolidyny (wzorzec KLD, dwie osoby). 

Oceny zapachu kolidyny były najbardziej zróŜnicowane, co uzasadnia jej wykluczenie z zestawu 

wzorców hedonicznej jakości zapachu. Równocześnie usunięto z zestawu anetol (ANL), jako 

zapach oceniany podobnie do zapachu n-butanolu (BTL). Rysunek 8 charakteryzuje rozkład ocen 

pozostałych wzorców. Stwierdzona duŜa zgodność opinii uczestników badań pozwoliła 

zdefiniować pięciostopniową skalę hedonicznej jakości zapachu (wyodrębnić pięć klas jakości), 

przedstawioną w tabeli 8. 

Liczba wskazań     14                    
pozycji w szeregu   13                     

12                    
11                    
10                    
9                     
8                     
7                     
6                     
5                     
4                     
3                     
2                     
1                     

Pozycja w szeregu:     1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  
Wzorzec jakości zaachu: butanol  cykloheksanon  o-krezol  merkaptoetanol  

 

Rys. 8. Sposób uporządkowania czterech wzorców hedonicznej jakości zapachu przez dwanaście 

osób 
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 Tabela 8 

Propozycja klasyfikacji zapachów na podstawie jakości hedonicznej 

Klasa 
hedonicznej jakości 

zapachu 

Słowne 
określenie 

hedonicznej jakości zapachu 

Pozycja próbki 
w uporządkowanym szeregu 

wzorców 
I przyjemny przed wzorcem pierwszym 
II neutralny między pierwszym i drugim 
III nieprzyjemny między drugim i trzecim 
IV bardzo nieprzyjemny między trzecim i czwartym 
V skrajnie nieprzyjemny za wzorcem czwartym 

 

W celu  porównania hedonicznej jakości zapachu gazów uwalnianych w czasie produkcji kwasu 

fosforowego z fosforytów "Tunezja" i "Maroko" (próbki X i Y) pytano uczestników ocen, w 

którym miejscu uporządkowanego przez siebie zestawu wzorców umieściliby ocenianą próbkę. 

Rozkłady odpowiedzi przedstawiono na rysunku 9. Próbkę X dominująca liczba osób lokowała 

pomiędzy  drugim i trzecim wzorcem, a próbkę Y między wzorcem trzecim i czwartym. 

Pozwoliło to stwierdzić, Ŝe zapach X mieści się w trzeciej klasie jakości hedonicznej 

(nieprzyjemny), a zapach Y - w klasie czwartej (bardzo nieprzyjemny).  

 

LW             
13             
12             
11             
10             
9             
8             
7             
6             
5             
4             
3             
2             
1             

KLASA  I II III IV  V  I II III  IV  V 

PRÓBKA  X  Y 

 

Rys. 9.  Rozkład ocen hedonicznej jakości zapachu próbek X i Y między klasy: I - V (LW - liczba wskazań klasy 

w grupie dwunastu oceniających, X i Y - próbki gazów uwalnianych z fosforytów „Tunezja” i „Maroko” podczas 

produkcji kwasu fosforowego) 
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22..33..  RRAACCHHUUNNKK OOWWEE  PPRROOGGNNOOZZOOWWAANNII EE  ZZAASSIIĘĘGGUU  ZZAAPPAACCHHOOWWEEJJ  

UUCCIIĄĄśśLL II WWOOŚŚCCII   EEMM II TTOORRÓÓWW  ZZAANNII EECCZZYYSSZZCCZZEEŃŃ  PPOOWWII EETTRRZZAA  

  

WWyyggooddnnyymmii   nnaarrzzęęddzziiaammii ,,  cczzęęssttoo  ssttoossoowwaannyymmii   ww  ttookkuu  pprroocceedduurr  ll iicceennccyyjjnnyycchh,,  ssąą  mmooddeellee  

rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaanniiaa  ssiięę  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ppoowwiieettrrzzaa..  UUmmooŜŜll iiwwiiaajjąą  rraacchhuunnkkoowwee  pprrooggnnoozzoowwaanniiee  

zzaassiięęgguu  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  źźrróóddeełł   zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń..  DDoottyycczzyy  ttoo  rróówwnniieeŜŜ  zzaassiięęgguu  zzaappaacchhoowweejj   

uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii ..  

WW  NNiieemmcczzeecchh  mmeettooddyy  rraacchhuunnkkoowweeggoo  pprrooggnnoozzoowwaanniiaa  zzaassiięęgguu  zzaappaacchhoowweejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   

eemmii ttoorróóww  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ppoowwiieettrrzzaa  zzoossttaałłyy  ooppiissaannee  ww  ooddppoowwiieeddnniicchh  wwyyttyycczznnyycchh  VVDDII  [[11,,  3300]] ,,  

ww  HHoollaannddii ii   ssttoossoowwaannyy  jjeesstt  ttyyppoowwyy  NNaarrooddoowwyy  MMooddeell   DDyyssppeerrssjj ii   [[22]] ..  PPrróóbbyy  mmooddeelloowwaanniiaa,,  

ppooddeejjmmoowwaannee  ddoottyycchhcczzaass  ww  PPoollssccee,,  bbyyłłyy    ooppaarrttee  nnaa  ooggóóllnniiee  zznnaannyycchh  wwyyttyycczznnyycchh  MMAAGGTTOOŚŚ  

11998833  ((pprraaccee  nniiee  ppuubbll iikkoowwaannee  PPRROOAATT  SSzzcczzeecciinn  ii   iinnnnee))..  DDoottyycchhcczzaass  nniiee  uuzzggooddnniioonnoo  mmeettoodd  

iinntteerrpprreettaaccjj ii   wwyynniikkóóww  oobbll ii cczzeeńń..FFoorrmmaallnnaa  aakkcceeppttaaccjjaa  zzaassttoossoowwaanniiaa  ppoowwsszzeecchhnniiee  zznnaannyycchh  

wwyyttyycczznnyycchh  MMAAGGTTOOŚŚ  oorraazz  ppooppuullaarrnnyycchh  pprrooggrraammóóww  kkoommppuutteerroowwyycchh  ddoo  pprrooggnnoozzoowwaanniiaa  

zzaappaacchhoowweejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   mmuussii   bbyyćć  ppoopprrzzeeddzzoonnaa  ddoośśwwiiaaddcczzaallnnyymm  ookkrreeśślleenniieemm::  

••  ssttooppnniiaa  zzggooddnnoośśccii   rraacchhuunnkkoowwoo  pprrzzeewwiiddyywwaannyycchh  iimmiissyyjjnnyycchh  ssttęęŜŜeeńń  ooddoorróóww  zzee  

ssttęęŜŜeenniiaammii   mmiieerrzzoonnyymmii   ww  tteerreenniiee,,  

••  zzaalleeŜŜnnoośśccii   mmiięęddzzyy  oobbll iicczzoonnyymmii   cczzęęssttoośścciiaammii   pprrzzeekkrroocczzeeńń  wwyybbrraannyycchh  ggrraanniicczznnyycchh  

ssttęęŜŜeeńń  ooddoorróóww  aa  ooddppoowwiieeddnniimmii   wwyynniikkaammii   ooddoorryymmeettrryycczznnyycchh  ii   ssooccjjoollooggiicczznnyycchh  bbaaddaańń  

tteerreennoowwyycchh..    

WW  PPrraaccoowwnnii   ZZaappaacchhoowweejj   JJaakkoośśccii   PPoowwiieettrrzzaa  bbaaddaanniiaa  zzggooddnnoośśccii   mmiięęddzzyy  wwyynniikkaammii   ppoommiiaarróóww  ii   

oobbll iicczzeeńń  ssąą  pprroowwaaddzzoonnee  oodd  kkii ll kkuu  llaatt  ww  ooddnniieessiieenniiuu  ddoo  rróóŜŜnnyycchh  źźrróóddeełł   zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  

ppoowwiieettrrzzaa,,  ttaakkiicchh  jjaakk  wwyyttwwóórrnniiee  kkwwaassuu  ffoossffoorroowweeggoo,,  zzaakkłłaaddyy  mmiięęssnnee,,  wwyyttwwóórrnniiee  wwyyrroobbóóww  

ttyyttoonniioowwyycchh,,  wwyyssyyppiisskkaa  ooddppaaddóóww  kkoommuunnaallnnyycchh  ii   oocczzyysszzcczzaallnniiee  śścciieekkóóww  ii   iinnnnee  [[1177,,  2288,,  3311--3333]] ..  

NNaajjbbaarrddzziieejj   zzaaaawwaannssoowwaannee  ssąą  pprraaccee  ddoottyycczząąccee  ooddoorróóww  eemmii ttoowwaannyycchh  zz  ZZaakkłłaaddóóww  CChheemmiicczznnyycchh  

„„ PPooll iiccee”” ..  WWyybbrraannee  wwyynniikkii   ttyycchh  bbaaddaańń  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  ppoonniiŜŜeejj ,,  jjaakkoo  cchhaarraakktteerryyssttyycczznnyy  pprrzzyykkłłaadd  

[[1177,,  2288]] ..  

NNaa  ppooddssttaawwiiee  kkii llkkuuddzziieessiięęcciiuu  oozznnaacczzeeńń  ssttęęŜŜeenniiaa  ooddoorróóww  ww  ggaazzaacchh  ooddlloottoowwyycchh  zz  IIVV  WWKKFF  

ssttwwiieerrddzzoonnoo,,  ŜŜee  ww  5500%%  wwyyppaaddkkóóww  wwsskkaaźźnniikk  eemmiissjj ii   mmiieeśśccii   ssiięę  ww  zzaakkrreessiiee  55  --  2277  MMjjzz//MMgg  
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ffoossffoorryyttuu  „„ TTuunneezzjjaa”” ..  PPiięęććddzziieessiiąątt  pprroocceenntt  oozznnaacczzoonnyycchh  rróówwnnoocczzeeśśnniiee  wwaarrttoośśccii   wwssppóółłcczzyynnnniikkaa  

WWeebbeerraa--FFeecchhnneerraa    mmiieeśśccii łłoo  ssiięę  ww  zzaakkrreessiiee::  kk  ==  11..00  --  11..55..  PPooddcczzaass  pprrooggnnoozzoowwaanniiaa  zzaassiięęgguu  

zzaappaacchhoowweejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ZZaakkłłaaddóóww  ppoossttaannoowwiioonnoo  wwyykkoorrzzyyssttaaćć  śśrreeddnniiąą  wwaarrttoośśćć  wwssppóółłcczzyynnnniikkaa,,  

kk  ==  11..22,,    oorraazz  wwaarrttoośśćć  wwsskkaaźźnniikkaa  eemmiissjj ii   ooddppoowwiiaaddaajjąąccąą  ggóórrnneejj   ggrraanniiccyy  

ppiięęććddzziieessiięęcciioopprroocceennttoowweeggoo  pprrzzeeddzziiaałłuu  uuffnnoośśccii ::  2277  MMjjzz//MMgg  ffoossffoorryyttuu..  

DDllaa  cczzwwaarrtteejj   wwyyttwwóórrnnii   kkwwaassuu  ffoossffoorroowweeggoo  ZZ..CChh..  ”” PPooll iiccee”” ,,  pprrzzeettwwaarrzzaajjąącceejj   6600  MMgg//hh  

ffoossffoorryyttuu  „„ TTuunneezzjjaa”” ,,  ooddppoowwiiaaddaa  ttoo  eemmiissjj ii   ooddoorróóww  ww  ii lloośśccii ::  EEIIVV  WWKKFF  ==  445500  kkjjzz//ss..  EEmmiissjjaa  zz  

ggłłóówwnnyycchh  eemmii ttoorróóww  iinnnnyycchh  wwyyttwwóórrnnii   kkwwaassuu  ffoossffoorroowweeggoo  ((WWKKFF))    ii   wwyyttwwóórrnnii   nnaawwoozzoowwyycchh  ((NNPP  

ii   NNPPKK))  oorraazz  eemmiissjjaa  nniieezzoorrggaanniizzoowwaannaa  zzoossttaałłaa  oosszzaaccoowwaannaa    oorriieennttaaccyyjjnniiee  ((ppoorróówwnnaanniiee  zz  

WWKKFFIIVV))..    SSuummaa  oottrrzzyymmaannyycchh  wwiieellkkoośśccii   wwyynniioossłłaa::  EEłłąącczznnaa  ==  22  334400  kkjjzz//ss..  

NNaa  ppooddssttaawwiiee  wwyyttyycczznnyycchh  MMAAGGTTOOŚŚ  ookkrreeśślloonnoo  ppoołłooŜŜeenniiee  iizzooll iinnii ii ::  

••  ssttęęŜŜeeńń  ttrrzzyyddzziieessttoommiinnuuttoowwyycchh  LLJJZZ3300  [[ jjzz//mm33]]   mmaakkssyymmaallnnyycchh  ww  sskkaall ii   rrookkuu  ,,  

••  cczzęęssttoośśccii   pprrzzeekkrroocczzeeńń  wwaarrttoośśccii   LLJJZZ  ==  11  jjzz//mm33  ((ssttęęŜŜeenniiee  pprrooggoowwee  wwyycczzuuwwaallnnoośśccii   

wwęęcchhoowweejj ))  zzddeeff iinniioowwaanneejj   jjaakkoo  uummoowwnnaa  wwaarrttoośśćć  „„ śśrreeddnniiaa  ttrrzzyymmiinnuuttoowwaa”” ::  LLJJZZ33==1100**   LLJJZZ3300..  

OObbll iicczzeenniiaa  wwyykkoonnaannoo  ddllaa  rreecceeppttoorróóww  nnaa  ppoozziioommiiee  ggrruunnttuu  oorraazz  nnaa  wwyyssookkoośśccii   3300  mmeettrróóww..  

SSttwwiieerrddzzoonnoo,,  ŜŜee  zzaappaacchh  ggaazzóóww,,  eemmii ttoowwaannyycchh  zz  ZZ..CChh..  „„ PPooll iiccee”” ,,  mmooŜŜee  bbyyćć  wwyycczzuuwwaallnnyy  nnaa  

oobbsszzaarrzzee  oo  pprroommiieenniiuu  ppoonnaadd  2200  kkmm..  WW  ooddlleeggłłoośśccii   1122--1188  kkmm  oodd  ZZaakkłłaaddóóww  ((mmiiaassttoo  SSzzcczzeecciinn))    

ssttęęŜŜeenniiee  LLJJZZ33  mmooŜŜee  oossiiąąggaaćć::  

••  wwaarrttoośśccii   3300--4400  jjzz//mm33  nnaa  ppoozziioommiiee  ggrruunnttuu,,  

••  wwaarrttoośśccii   4400--5500  jjzz//mm33  nnaa  wwyyssookkoośśccii   3300  mmeettrróóww..    

WW  ooddlleeggłłoośśccii   33--66  kkmm  oodd  ZZaakkłłaaddóóww  ((JJaassiieenniiccaa,,  PPooll iiccee))  ssttęęŜŜeenniiee  LLJJZZ33  mmooŜŜee  oossiiąąggaaćć::  

••  wwaarrttoośśccii   7700  --  110000  jjzz//mm33  nnaa  ppoozziioommiiee  ggrruunnttuu,,  

••  wwaarrttoośśccii   110000  --  220000  jjzz//mm33  nnaa  wwyyssookkoośśccii   3300  mmeettrróóww..  

NNaa  ppooddssttaawwiiee  pprraawwaa  WWeebbeerraa--FFeecchhnneerraa  ((kk  ==  11..22))  oobbll iicczzoonnoo,,  ŜŜee  wwyyssttęęppoowwaanniiee  mmaakkssyymmaallnnyycchh  

wwaarrttoośśccii   ssttęęŜŜeenniiaa  cchhwwii lloowweeggoo  LLJJZZ33
    mmooŜŜee  ppoowwooddoowwaaćć  ppoojjaawwiiaanniiee  ssiięę  zzaappaacchhuu  oo  iinntteennssyywwnnoośśccii   

((sskkaallaa  55--ppuunnkkttoowwaa))::  

SSZZCCZZEECCIINN::  ppoozziioomm  ggrruunnttuu::    II55  ==  11..44  bbaarrddzzoo  ssłłaabbyy  

    ppoozziioomm  3300  mmeettrróóww::    II55  ==  11..44  bbaarrddzzoo  ssłłaabbyy  

PPOOLLIICCEE::  ppoozziioomm  ggrruunnttuu::    II55  ==  11..77  ssłłaabbyy  

    ppoozziioomm  3300  mmeettrróóww::    II55  ==  22..00  ssłłaabbyy  
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OObbsszzaarr  wwyyssttęęppoowwaanniiaa  „„ ppoonnaaddnnoorrmmaattyywwnneejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   zzaappaacchhoowweejj ””   wwyyzznnaacczzoonnoo  

kkoorrzzyyssttaajjąącc  zz  nniieemmiieecckkiicchh  nnoorrmm  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  ((ppaattrrzz  ppkktt..  22..11,,  ttaabbeellaa  11))..    ZZaa  

ppoonnaaddnnoorrmmaattyywwnnąą  uucciiąąŜŜll iiwwoośśćć  zzaappaacchhoowwąą  uuzznnaannoo  ssyyttuuaaccjjęę,,  ww  kkttóórreejj   pprrzzeekkrroocczzeenniiaa  LLJJZZ33  ==  11  

jjzz//mm33    wwyyssttęęppuujjąą  cczzęęśścciieejj   nniiŜŜ  pprrzzeezz  33,,  55,,  88  lluubb  1100%%  ggooddzziinn  ww  rrookkuu  ((zzaalleeŜŜnniiee  oodd  ssppoossoobbuu  

uuŜŜyyttkkoowwaanniiaa  tteerreennuu))..    

SSttwwiieerrddzzoonnoo,,  ŜŜee::  

••  nnaa  oobbsszzaarrzzee  oo  ppoowwiieerrzzcchhnnii   ookkoołłoo  220000  kkmm22  ((oobbeejjmmuujjąąccyymm  mmiiaassttoo  PPooll iiccee))  zzaappaacchh  wwyyssttęęppuujjee  

cczzęęśścciieejj   nniiŜŜ  pprrzzeezz  33%%  ggooddzziinn  rrookkuu,,  ccoo  oozznnaacczzaa  pprrzzeekkrroocczzeenniiee  nnoorrmm  nniieemmiieecckkiicchh,,  uussttaalloonnyycchh  ddllaa  

tteerreennóóww  pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh  ppoodd  bbuuddoowwnniiccttwwoo  mmiieesszzkkaanniioowwee,,  

••  nnaa  oobbsszzaarrzzee  oo  ppoowwiieerrzzcchhnnii   ookkoołłoo  9900  kkmm22  ((oobbeejjmmuujjąąccyymm  cczzęęśśćć  mmiiaassttaa  PPooll iiccee))  zzaappaacchh  

wwyyssttęęppuujjee  cczzęęśścciieejj   nniiŜŜ  pprrzzeezz  55%%  ggooddzziinn  rrookkuu,,  ccoo  oozznnaacczzaa  pprrzzeekkrroocczzeenniiee  nnoorrmm  nniieemmiieecckkiicchh,,  

uussttaalloonnyycchh  ddllaa  tteerreennóóww  oo  mmiieesszzaannyymm  pprrzzeezznnaacczzeenniiuu,,  

••  nnaa  oobbsszzaarrzzee  oo  ppoowwiieerrzzcchhnnii   ookkoołłoo  4400  kkmm22  zzaappaacchh  wwyyssttęęppuujjee  cczzęęśścciieejj   nniiŜŜ  pprrzzeezz  88%%  ggooddzziinn  

rrookkuu,,  ccoo  oozznnaacczzaa  pprrzzeekkrroocczzeenniiee  nnoorrmm  nniieemmiieecckkiicchh,,  uussttaalloonnyycchh  ddllaa  tteerreennóóww  wwiieejjsskkiicchh,,  

••  nnaa  oobbsszzaarrzzee  oo  ppoowwiieerrzzcchhnnii   ookkoołłoo  2200  kkmm22  zzaappaacchh  wwyyssttęęppuujjee  cczzęęśścciieejj   nniiŜŜ  pprrzzeezz  1100%%  ggooddzziinn  

rrookkuu,,  ccoo  oozznnaacczzaa  pprrzzeekkrroocczzeenniiee  nnoorrmm  nniieemmiieecckkiicchh,,  uussttaalloonnyycchh  ddllaa  tteerreennóóww  pprrzzeemmyyssłłoowwyycchh..  

NNaa  tteerreenniiee  ppóółłnnooccnnyycchh  ddzziieellnniicc  SSzzcczzeecciinnaa  cczzęęssttoośśćć  pprrzzeekkrroocczzeeńń  ssttęęŜŜeenniiaa  LLJJZZ33  ==  11  jj zz//mm33  

wwyynnoossii   00..55  --  22..00%%  cczzaassuu  rrookkuu  ((pprrzzeekkrroocczzeenniiee  hhoolleennddeerrsskkiicchh  nnoorrmm  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   

ppoowwiieettrrzzaa))..      

CCzzęęssttoośśćć  pprrzzeekkrroocczzeeńń  ssttęęŜŜeenniiaa  pprrooggoowweeggoo  LLJJZZ33  ==  11  jjzz//mm33  jjeesstt  nniieemmaall   ttaakkaa  ssaammaa  nnaa  ppoozziioommiiee  

ggrruunnttuu  ii   nnaa  wwyyssookkoośśccii   3300  mmeettrróóww..  

TTeerreennoowwąą  wweerryyff iikkaaccjjęę  wwyynniikkóóww  ssyymmuullaaccjj ii   wwyykkoonnaannoo  „„ mmeettooddąą  oobbcchhooddzzeenniiaa”” ,,  ookkrreeśśllaajjąącc  

„„ pprrooff ii ll   zzaappaacchhoowwyy””   ww  kkii ll kkuunnaassttuu  oobbsszzaarraacchh  oottoocczzeenniiaa  zzaakkłłaadduu  lleeŜŜąąccyycchh  ww  ssmmuuddzzee  

zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ((ppkktt  22..22..22,,  OOzznnaacczzaanniiee  wwsskkaaźźnniikkóóww  cchhwwii lloowweejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   zzaappaacchhoowweejj )),,  oorraazz  

pprrzzeepprroowwaaddzzaajjąącc  ssooccjjoollooggiicczznnee  bbaaddaanniiaa  ooppiinnii ii   mmiieesszzkkaańńccóóww  ((ppkktt  22..22..22,,  BBaaddaanniiaa  aannkkiieettoowwee  ii   

aannaall iizzyy  sskkaarrgg  lluuddnnoośśccii ,,  rryyss..  55))..  

WWyynniikkii   bbaaddaańń  wwyykkoonnaannyycchh  „„ mmeettooddąą  oobbcchhooddzzeenniiaa””   ww  mmiieeśścciiee  PPooll iiccee  ppoozzwwooll ii łłyy  ookkrreeśśll iićć  

śśrreeddnniiee  ppiięęcciioommiinnuuttoowwee  ssttęęŜŜeenniiee  ooddoorróóww  ((LLJJZZ55mmiinn..))  oorraazz  wwaarrttoośśćć  „„ mmaakkssyymmaallnnąą  1155--sseekkuunnddoowwąą””     

((LLJJZZ1155ss))..  WWyynniikkii   ttrrzzyyddzziieessttuu  ppoommiiaarróóww,,  wwyykkoonnaannyycchh  ww  sseezzoonniiee  jjeessiieennnnoo--zziimmoowwyymm,,  mmiieeśśccii łłyy  

ssiięę  ww  zzaakkrreessiiee::    LLJJZZ55mmiinn    ==    33  --  331166    jj zz//mm33    ii     LLJJZZ1155ss  ==      11  --  4422    jjzz//mm33..    DDllaa  ccaałłeeggoo  zzbbiioorruu  wwyynniikkóóww  
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oobbll iicczzoonnoo  śśrreeddnniiee  aarryyttmmeettyycczznnee::    LLJJZZ55mmiinn,,śśrreeddnniiaa  ==  44  jjzz//mm33  ii     LLJJZZ1155ss..,,śśrreeddnniiaa  ==  2299  jjzz//mm33  oorraazz  wwaarrttoośśccii   

ooddppoowwiiaaddaajjąąccee  ggóórrnneejj   ggrraanniiccyy  5500--pprroocceennttoowweeggoo  pprrzzeeddzziiaałłuu  uuffnnoośśccii ::  LLJJZZ55mmiinn,,mmaakkss..  ==      99  jjzz//mm33    ii   

LLJJZZ1155ss..,,mmaakkss..      ==    8833  jjzz//mm33..  

SSttwwiieerrddzzoonnoo,,  ŜŜee  ggóórrnnaa  ggrraanniiccaa  5500--pprroocceennttoowweeggoo  pprrzzeeddzziiaałłuu  uuffnnoośśccii   ddllaa  wwaarrttoośśccii   ssttęęŜŜeenniiaa  

cchhwwii lloowweeggoo  LLJJZZ1155ss..,,  ((mmaakkssyymmaallnneeggoo  ww  ppiięęcciioommiinnuuttoowwyymm  ookkrreessiiee  kkoonnttrrooll ii )),,  ooddppoowwiiaaddaa  

pprrzzeewwiiddyywwaanneejj       rraacchhuunnkkoowwoo  „„ mmaakkssyymmaallnneejj   śśrreeddnniieejj   ttrrzzyymmiinnuuttoowweejj ””   ww  sskkaall ii   rrookkuu::  LLJJZZ33  ==  1100  **   

LLJJZZ3300..  GGóórrnnaa  ggrraanniiccaa  5500--pprroocceennttoowweeggoo  pprrzzeeddzziiaałłuu  uuffnnoośśccii   ddllaa  ssttęęŜŜeeńń  śśrreeddnniicchh  55--mmiinnuuttoowwyycchh  

LLJJZZ55mmiinn..,,  ooddppoowwiiaaddaa  pprrzzeewwiiddyywwaanneejj   rraacchhuunnkkoowwoo  mmaakkssyymmaallnneejj   śśrreeddnniieejj   „„ ttrrzzyymmiinnuuttoowweejj ””   ww  

sskkaall ii   rrookkuu::  LLJJZZ33  ==  1100  **   LLJJZZ3300..  

PPrrooggnnoozzyy  ddoottyycczząąccee  cczzęęssttoośśccii   ppoojjaawwiiaanniiaa  ssiięę  zzaappaacchhuu  ggaazzóóww  ooddlloottoowwyycchh  zz  ZZ..CChh..”” PPooll iiccee””   nnaa  

tteerreenniiee  PPooll ii cc  ii   ppóółłnnooccnnyycchh  ddzziieellnniicc  SSzzcczzeecciinnaa  ppoorróówwnnaannoo  zz  ooppiinniiaammii   mmiieesszzkkaańńccóóww  ttyycchh  

oobbsszzaarróóww..  SSttwwiieerrddzzoonnoo,,  ŜŜee  zzggooddnnoośśćć  wwyynniikkóóww  jjeesstt  pprrzzeewwaaŜŜnniiee  ddoobbrraa..  WW  kkii llkkuu  oossiieeddllaacchh  

cczzęęssttoośśćć  wwyyssttęęppoowwaanniiaa  zzggłłoosszzeeńń  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   jjeesstt  wwiięękksszzaa  oodd  pprrzzeewwiiddyywwaanneejj   mmeettooddąą  ssyymmuullaaccjj ii   

rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaanniiaa  ssiięę  ooddoorróóww  zz  PPooll iicc,,  ccoo  mmooŜŜee  śśwwiiaaddcczzyyćć  oo  iissttoottnneejj   rrooll ii   iinnnnyycchh  eemmii ttoorróóww..  

BBaaddaanniiaa  ssąą  kkoonnttyynnuuoowwaannee..  PPrrzzeewwiiddyywwaannee  jjeesstt  rroozzsszzeerrzzeenniiee  iicchh  zzaakkrreessuu  ww  kkiieerruunnkkuu  

zzaassttoossoowwaanniiaa  bbaarrddzziieejj   zzłłooŜŜoonnyycchh  mmooddeell ii   ddyyssppeerrssjj ii ,,  uuwwzzggllęęddnniiaajjąąccyycchh  ddyyffuuzzjjęę  wweewwnnąąttrrzz  ssmmuuggii   ii   

mmeeaannddrroowwaanniiee  ssmmuuggii ,,  wwyyssttęęppoowwaanniiee  cciisszz  aattmmoossffeerryycczznnyycchh  ii   ssłłaabbyycchh  wwiiaattrróóww,,  wwppłłyyww  llookkaallnneejj   

ttooppooggrraaff ii ii   ii   iinnnnyycchh  cceecchh  ppooddłłooŜŜaa,,  zzmmiieennnnoośśćć  eemmiissjj ii   zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ii ttpp..  WWssppóółłpprraaccęę  ww  ttyymm  

zzaakkrreessiiee  PPooll ii tteecchhnniikkaa  SSzzcczzeecciińńsskkaa  zzaammiieerrzzaa  nnaawwiiąązzaaćć  zz  IInnssttyyttuutteemm  SSyysstteemmóóww  IInnŜŜyynniieerrii ii   

ŚŚrrooddoowwiisskkaa  PPooll ii tteecchhnniikkii   WWaarrsszzaawwsskkiieejj ..  WW  zzaałłąącczznniikkuu  11  zzaammiieesszzcczzoonnoo  wwyykkoonnaannee  pprrzzeezz  zzeessppóółł   

PPooll ii tteecchhnniikkii   WWaarrsszzaawwsskkiieejj   oopprraaccoowwaanniiee::  „„ AAnnaall iizzaa  mmooŜŜll iiwwoośśccii   wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa  mmooddeell ii   

rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaanniiaa  ssiięę  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ppoowwiieettrrzzaa  ww  pprroocceedduurrzzee  ll iicceennccyyjjnneejj   ddoottyycczząącceejj   

ddzziiaałłaallnnoośśccii   zzaappaacchhoowwoo  uucciiąąŜŜll iiwwyycchh”” ..    
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2.4. ZAPACHOWA CHARAKTERYSTYKA ZANIECZYSZCZE Ń POWIETRZA 

 

WaŜnym kryterium czystości powietrza są informacje o jakościowym i ilościowym składzie 

mieszaniny występujących w nim zanieczyszczeń. UmoŜliwiają one ocenę, czy spełnione są 

normy jakości powietrza, wyraŜone poprzez wartości stęŜeń granicznych (D30, D24 i Da, NDS) 

oraz najwyŜsze dopuszczalne częstości przekroczeń tych stęŜeń. Istnieją propozycje, aby 

problemu ochrony zapachowej jakości powietrza były rozwiązywane w analogiczny sposób, 

poprzez określenie najwyŜszej dopuszczalnej częstości przekroczeń stęŜenia progowego 

węchowej wyczuwalności zapachu („progów wyczuwalności”) poszczególnych zanieczyszczeń. 

Wykorzystanie tych propozycji, wymaga znajomości stęŜeń progowych licznych 

zanieczyszczeń powietrza oraz ustalenia sposobu uwzględniania konsekwencji jednoczesnego 

występowania wielu odorantów. Wskazana byłaby równieŜ moŜliwość przewidzenia szybkości 

wzrostu intensywności zapachu wraz ze stęŜeniem (po przekroczeniu „progu”) oraz charakteru 

tego zapachu. 

StęŜenie progowe węchowej wyczuwalności (SPW) jest definiowane jako takie stęŜenie, 

którego osiągnięcie wywoła wraŜenie zapachu u 50 % populacji. StęŜenie progowe jest określane 

w jednostkach stęŜenia zanieczyszczeń (ppm, ppb, mg/m3 itp). Jest podstawą definicji „jednostki 

zapachowej”, jako ilości substancji występująca w 1 m3 powietrza   po osiągnięciu stęŜenia 

progowego (SPW = 1 jz/m3). 

Mimo jednoznacznej definicji SPW w piśmiennictwie spotyka się wartości znacznie róŜniące 

się między sobą. Główną przyczyną rozbieŜności jest stosowanie róŜnych technik pomiarów 

odorymetrycznych. Prawdopodobnie duŜe znaczenie mają równieŜ błędy, popełniane podczas 

oznaczania bardzo małych stęŜeń zanieczyszczeń, oraz niewystarczająca czystość stosowanych 

substancji wzorcowych.  StęŜenia progowe często leŜą poza zakresem czułości metod 

analitycznych. Śladowe zanieczyszczenia wzorców, często nie zidentyfikowane, mogą 

decydować o jego zapachu. Istotną przyczyną rozbieŜności danych literaturowych jest opieranie 

się na opiniach zbyt małych zespołów ekspertów lub ekspertów o nie sprawdzonej wraŜliwości 

węchu. 
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Wykaz stęŜeń progowych węchowej wyczuwalności zapachu, opracowany na podstawie 

przeglądu piśmiennictwa, przedstawiono w załączniku 2. W zestawieniu zamieszczono 

dodatkowo informacje na temat stęŜeń dopuszczalnych NDS i stosunku NDS/SPW.  

Wykaz powinien być zweryfikowany z uŜyciem znormalizowanej procedury pomiarowej.  

Efekty równoczesnego występowania odorantów nie są obecnie do przewidzenia. Wynika to z 

braku teorii powstawania wraŜeń węchowych. Nie są znane mechanizmy pobudzania komórek 

nerwowych nabłonka węchowego, przekazywania sygnału nerwowego „drogą węchową” i 

powstawania wraŜenia zmysłowego na wyŜszych piętrach centralnego układu nerwowego. 

Niemal zawsze naleŜy przewidywać moŜliwość występowania złoŜonych interakcji odorantów, 

prowadzących do synergizmu (wzmocnienie jednego z wraŜeń lub wzajemne wzmocnienie obu) 

lub odwrotnie - do maskowania lub neutralizacji (hamowania jednego rodzaju wraŜenia przez 

drugie lub hamowania wzajemnego).  

W przedstawionej sytuacji przewidywanie efektów rówoczesnego występowania kilku lub 

wielu odorantów opierane jest najczęściej na załoŜeniu, Ŝe następuje proste sumowanie 

oddziaływań. Przyjmuje się, Ŝe stęŜenie progowe nie zostanie osiągnięte, dopóki jest mniejsza od 

jedności suma ilorazów stęŜeń zanieczyszczeń przez odpowiednie stęŜenia progowe: 

S1/SPW1   +   S2/SPW2   +   S3/SPW3   +   ...   <  1 

NaleŜy pamiętać, Ŝe tak sformułowany wniosek jest dodatkowo obarczony duŜymi błędami 

oznaczeń Si i SPWi. 

Wprowadzenie pojęcia jednostki zapachowej (pkt 2.1, 2.2.1, 2.2.2) uniezaleŜnia badania 

zapachowej jakości powietrza od postępu jakościowych i ilościowych badań składu 

zanieczyszczeń powietrza. Sprawia, Ŝe normy zapachowej jakości powietrza mogą być określone 

przed zakończeniem weryfikacji wykazu SPW. 

Krotność przekroczenia progu, oznaczana odorymetrycznie analogicznie jak SPW, odpowada 

przedstawionej powyŜej sumie ilorazów Si/SPWi, poprawionej o efekty współdziałania 

składników mieszaniny. Jest miarą stęŜenia odorantów, określanego terminem „liczba jednostek 

zapachowych” LJZ [jz/m3]. Liczbę jednostek zapachu moŜna wykorzystywać zamiast tradycyjnie 

stosowanych stęŜeń poszczególnych zanieczyszczeń podczas badań skuteczności procesów 

dezodoryzacji, ocen emisji i imisji odorów lub rachunkowych symulacji  rozprzestrzeniania się. 
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W Niemczech jest jedyną podstawą określania emisji odorów, oficjalnie uznawaną w 

procedurach licencyjnych (pkt 2.1). 

   

Analiza problemu zapachowej jakości powietrza nie ogranicza się do określenia stęŜenia 

odorantów we wdychanym powietrzu (metodą analityczną lub odorymetryczną) i skontrolowania 

czy występuje przekroczenie progu wyczuwalności. JeŜeli zagwarantowanie braku tych 

przekroczeń nie jest moŜliwe, potrzebne jest określenie stopnia uciąŜliwości pojawiającego się 

zapachu. 

UciąŜliwość zapachu zaleŜy od jego intensywności i rodzaju (zwłaszcza od jakości 

hedonicznej: „przyjemny”-”nieprzyjemny”). Dane o hedonicznej jakości zapachu są dotychczas 

sporadyczne. Intensywność zapachu moŜe być przewidywana w oparciu o ogólne 

psychofizyczne prawo Webera-Fechnera, przyjmujące w odniesieniu do zapachu formę: 

  
I = k * log LJZ 

  
gdzie:  I - intensywność zapachu, LJZ - liczba jednostek zapachu [jz/m3], k - empiryczny 

współczynnik proporcjonalności (stała Webera-Fechnera). 

Liczbowe wartości współczynnika Webera-Fechnera są bardzo nieliczne i mało wiarygodne. 

Powinny być kompletowane z uŜyciem znormalizowanych procedur odorymetrycznych, 

równocześnie z gromadzeniem wartości SPW.  Jeszcze bardziej potrzebne wydaje się 

gromadzenie wartości współczynnika Webera-Fechnera, charakterystycznych dla mieszanin 

odorantów pochodzących z najbardziej uciąŜliwych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Dane tego 

typu byłyby bardzo przydatne podczas oszacowań zasięgu i stopnia zapachowej uciąŜliwości 

takich obiektów, jak wysypiska odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków, zakłady mięsne, 

przetwórstwo ryb, przetwórstwo odpadów rybnych i mięsno-kostnych, fermy hodowlane i inne. 
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2.5. PODSTAWY  KLASYFIKACJI  DZIAŁALNO ŚCI  PRODUKCYJNEJ  

        I USŁUGOWEJ POD KĄTEM ZAPACHOWEJ UCI ĄśLIWO ŚCI 

 

WWsszzyyssttkkiiee  ttyyppyy  ddzziiaałłaallnnoośśccii   pprroodduukkccyyjjnneejj   ii   uussłłuuggoowweejj   mmooggąą  bbyyćć  sskkllaassyyff iikkoowwaannee  nnaa  

ppooddssttaawwiiee::  

--  pprrzzyynnaalleeŜŜnnoośśccii   ddoo  ookkrreeśślloonnyycchh  bbrraannŜŜ,,  

--  ssttooppnniiaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   zzaappaacchhoowweejj   ((wwiieellkkoośśccii   eemmiissjj ii   ii   hheeddoonniicczznneejj   jjaakkoośśccii   zzaappaacchhuu)),,  

--  ddoommiinnuujjąącceeggoo  cchhaarraakktteerruu  eemmiissjj ii   zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ppoowwiieettrrzzaa    ((zzoorrggaanniizzoowwaannaa  cczzyy  

nniieezzoorrggaanniizzoowwaannaa,,  źźrróóddłłaa  ssttaałłee  cczzyy  ookkrreessoowwee  lluubb  iinnccyyddeennttaallnnee,,  eemmii ttoorryy  nniisskkiiee  cczzyy  wwyyssookkiiee  ii ttpp)),,  

--  cchheemmiicczznneeggoo  cchhaarraakktteerruu  ddoommiinnuujjąąccyycchh  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ..  

  

KKllaassyyff iikkaaccjjęę  oo  ppooddssttaawwoowwyymm  zznnaacczzeenniiuu  ddllaa  zzaarrzząąddzzaanniiaa  oocchhrroonnąą  śśrrooddoowwiisskkaa  zzaawwiieerraa  

RRoozzppoorrzząąddzzeenniiee  MMiinniissttrraa  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa,,  ZZaassoobbóóww  NNaattuurraallnnyycchh  ii   LLeeśśnniiccttwwaa  ww  sspprraawwiiee  

ookkrreeśślleenniiaa  rrooddzzaajjóóww  iinnwweessttyyccjj ii   sszzkkooddll iiwwyycchh  ddllaa  śśrrooddoowwiisskkaa  ii   zzddrroowwiiaa  lluuddzzii   oorraazz  oocceenn  

ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  zz  ddnniiaa  1133  mmaajjaa  11999955  ((DDzz..UU..  NNrr  5522  zz  ddnniiaa  2244  mmaajjaa  11999955,,  

ppoozz..228844))..  WW  RRoozzppoorrzząąddzzeenniiuu  wwyyooddrręębbnniioonnoo  ddwwaa  rrooddzzaajjee  iinnwweessttyyccjj ii ::    

••iinnwweessttyyccjjee  sszzcczzeeggóóllnniiee  sszzkkooddll iiwwee  ddllaa  śśrrooddoowwiisskkaa  ii   zzddrroowwiiaa  lluuddzzii   

••iinnwweessttyyccjjee  mmooggąąccee  ppooggoorrsszzyyćć  ssttaann  śśrrooddoowwiisskkaa..  

PPooddzziiaałł ,,  uuzzaassaaddnniioonnyy  ppoottrrzzeebbąą  zzrróóŜŜnniiccoowwaanniiaa  pprroocceedduurr  ll ii cceennccyyjjnnyycchh  oobboowwiiąązzuujjąąccyycchh  rróóŜŜnnee  

rrooddzzaajjee  ddzziiaałłaallnnoośśccii ,,  nniiee  ooddppoowwiiaaddaa  ppoottrrzzeebboomm  zzaarrzząąddzzaanniiaa  oocchhrroonnąą  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   

ppoowwiieettrrzzaa..  WW  oobbuu  wwyyooddrręębbnniioonnyycchh  ggrruuppaacchh  wwyymmiieenniioonnee  ssąą  ddzziiaałłaallnnoośśccii   oo  bbaarrddzzoo  

zzrróóŜŜnniiccoowwaanneejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   zzaappaacchhoowweejj ..  LLiicczznnyycchh  rrooddzzaajjóóww  ddzziiaałłaallnnoośśccii   uucciiąąŜŜll iiwwyycchh  nniiee  

wwyymmiieenniioonnoo  ww  ŜŜaaddnneejj   zz  ggrruupp..  DDllaa  bbeezzppoośśrreeddnniieeggoo  oottoocczzeenniiaa  bbaarrddzzoo  uucciiąąŜŜll iiwwee  ssąą  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  

jjeeddnnoossttkkii   mmnniieejjsszzee  oodd  wwyymmiieenniioonnyycchh  ww  ppaarraaggrraaff iiee  33  RRoozzppoorrzząąddzzeenniiaa,,  ttaakkiiee  jjaakk  oocczzyysszzcczzaallnniiee  

śścciieekkóóww  oobbssłłuugguujjąąccee  mmnniieejj   nniiŜŜ  220000  RRLLMM,,  uubboojjnniiee  zzwwiieerrzząątt  oo  pprroodduukkccjj ii   mmnniieejjsszzeejj   nniiŜŜ  330000  ttoonn  

nnaa  rrookk  lluubb  ffeerrmmyy  zzwwiieerrzząątt  ww  ll iicczzbbiiee  mmnniieejjsszzeejj   nniiŜŜ  5500  lluubb  110000  dduuŜŜyycchh  jjeeddnnoosstteekk  

pprrzzeell iicczzeenniioowwyycchh..  OOggrraanniicczzeenniiaa  eemmiissjj ii   ooddoorróóww  ppoowwiinnnnyy  oobbeejjmmoowwaaćć  rróówwnniieeŜŜ  ppeewwnnee  rrooddzzaajjee  

ddzziiaałłaallnnoośśccii ,,  nniiee  wwyymmiieenniioonnee  ww  RRoozzppoorrzząąddzzeenniiuu..  
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IInnnnee  zzaassaaddyy  bbrraannŜŜoowweejj   kkllaassyyff ii kkaaccjj ii   wwyyrroobbóóww  ii   uussłłuugg  ookkrreeśśllaajjąą  zzaarrzząąddzzeenniiaa  PPrreezzeessaa  GGUUSS::  

„„ KKllaassyyff iikkaaccjjaa  WWyyrroobbóóww  ii   UUssłłuugg”” ,,  zzhhaarrmmiinniizzoowwaannee  zz  oobboowwiiąązzuujjąąccąą  oodd  11999911  rr..  EEuurrooppeejjsskkąą  

KKllaassyyff iikkaaccjjąą    DDzziiaałłaallnnoośśccii   WW  zzaałłąącczznniikkuu  33  zzaammiieesszzcczzoonnoo  kkllaassyyff ii kkaaccjjęę  wweeddłłuugg  zzaarrzząąddzzeenniiaa  zz  

ddnniiaa  2299..1122..11999933..  KKllaassyyff iikkaaccjjee  ppuubbll iikkoowwaannee  pprrzzeezz    GGUUSS  ww  llaattaacchh  11999944  ii   11999955  zzoossttaałłyy  

wwyykkoorrzzyyssttaannee    pprrzzeezz  UU..  SSiiwweekk  ((IIOOŚŚ  WWaarrsszzaawwaa))  ppooddcczzaass  aannaall ii zzyy  pprrzzyycczzyynn  sskkaarrgg  lluuddnnoośśccii   PPoollsskkii   

nnaa  zzaappaacchhoowwąą  jjaakkoośśćć  ppoowwiieettrrzzaa  ((pprraaccaa  ff iinnaannssoowwaannaa  zzee  śśrrooddkkóóww  KKBBNN))..  WWyynniikkii   aannaall iizzyy,,  

ooppuubbll iikkoowwaannee  ww  rrookkuu  11999977  [[3344]] ,,  ppoozzwwaallaajjąą  ppooddjjąąćć  pprróóbbyy  kkllaassyyff iikkaaccjj ii   rróóŜŜnnyycchh  rrooddzzjjóóww  

ddzziiaałłaallnnoośśccii   nnaa  ppooddssttaawwiiee  ssttooppnniiaa  zzaappaacchhoowweejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii ..    

PPrrzzeeaannaall iizzoowwaannoo  zzbbiióórr  22440022  sskkaarrgg,,  zzggrroommaaddzzoonnyycchh  pprrzzeezz  IIOOŚŚ  zzaa  ppoośśrreeddnniiccttwweemm  4466..  

WWoojjeewwóóddzzkkiicchh  SSttaaccjj ii   SSaannii ttaarrnnoo--EEppiiddeemmiioollooggiicczznnyycchh,,  4466..  WWoojjeewwóóddzzkkiicchh  IInnssppeekkttoorraattóóww  

OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  ii   2211  WWyyddzziiaałłóóww  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  UUrrzzęęddóóww  WWoojjeewwóóddzzkkiicchh..  

ZZaasskkaarrŜŜaannee  pprrzzeezz  lluuddnnoośśćć  ddzziiaałłaallnnoośśccii   zzaakkwwaall ii ff iikkoowwaannoo  ddoo  cczztteerreecchh  ppooddssttaawwoowwyycchh  ddzziiaałłóóww::  

AA..    CChhóóww  ii   hhooddoowwllaa  zzwwiieerrzząątt        1177%%  sskkaarrgg  
BB..    DDzziiaałłaallnnoośśćć  pprroodduukkccyyjjnnaa        4433%%  sskkaarrgg  
CC..    HHaannddeell ,,  uussłłuuggii ,,  ggaassttrroonnoommiiaa            88%%  sskkaarrgg  
DD..    IInnnnee  zzaasskkaarrŜŜaannee  źźrróóddłłaa        3322  %%  sskkaarrgg  
  
WW  ggrruuppiiee  AA  ddoommiinnuujjąą  sskkaarrggii   nnaa  cchhóóww  ddrroobbiiuu  ((3399%%  sskkaarrgg  ww  ggrruuppiiee  AA,,  ookkoołłoo    66..66%%  wwsszzyyssttkkiicchh  

sskkaarrgg))  oorraazz  cchhóóww  ttrrzzooddyy  cchhlleewwnneejj   ((3355%%  ww  ggrruuppiiee  AA,,  ookkoołłoo  66%%  wwsszzyyssttkkiicchh  sskkaarrgg))..  ZZaappaacchhoowweejj   

uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   cchhoowwuu  ddrroobbiiuu  ii   ttrrzzooddyy  cchhlleewwnneejj   ddoottyycczzyy  wwiięęcc  ppoonnaadd  1122%%  wwsszzyyssttkkiicchh  sskkaarrgg..  

OOppuubbll ii kkoowwaannee  ddaannee  nniiee  zzaawwiieerraajjąą  iinnffoorrmmaaccjj ii   nnaa  tteemmaatt  rroozzkkłłaadduu  sskkaarrgg  mmiięęddzzyy  ppoosszzcczzeeggóóllnnee  

rrooddzzaajjee  ddzziiaałłaallnnoośśccii   ww  ggrruuppiiee  BB..  OOggrraanniicczzoonnoo  ssiięę  ddoo  sscchhaarraakktteerryyzzoowwaanniiaa  wwzzggllęęddnneeggoo  ssttooppnniiaa  

uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   oośśmmiiuu  rrooddzzaajjóóww  pprroodduukkccjj ii   aarrttyykkuułłóóww  ssppooŜŜyywwcczzyycchh  ii   nnaappoojjóóww  ((ppooddggrruuppaa  BB11))..  

WWsskkaazzaannoo  zzddeeccyyddoowwaanniiee  ddoommiinnuujjąąccyy  uuddzziiaałł   sskkaarrgg  nnaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśćć  zzaakkłłaaddóóww  mmiięęssnnyycchh  ii   

pprroodduukkccjj ii   ppaasszz..  ZZaarreejjeessttrroowwaannee  335599  sskkaarrgg  ssttaannoowwii   ookkoołłoo  1188%%  ccaałłeeggoo  aannaall iizzoowwaanneeggoo  zzbbiioorruu..  

SSkkaarrggii   ttee  wwyyssttęęppuujjąą  ggłłóówwnniiee  ww  sseezzoonniiee  lleettnniimm..  

WW  ggrruuppiiee  DD,,  wwśśrróódd  776622  sskkaarrgg  nnaa    „„ iinnnnee  zzaasskkaarrŜŜaannee  źźrróóddłłaa””   nnaajjwwiięęcceejj   sskkaarrgg  ((221166))  ddoottyycczzyyłłoo  

uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   nniieepprraawwiiddłłoowwoo  ggrroommaaddzzoonnyycchh  nniieecczzyyssttoośśccii   ppłłyynnnnyycchh  ii   źźllee  pprraaccuujjąąccyycchh  ssyysstteemmóóww  

kkaannaall iizzaaccyyjjnnoo--śścciieekkoowwyycchh  ((2288%%  sskkaarrgg  ww  ggrruuppiiee  DD,,  ookkoołłoo  99%%  ccaałłeeggoo  aannaall iizzoowwaanneeggoo  zzbbiioorruu))..    

IIcchh  ppoołłąącczzeenniiee  zz  ggrruuppąą  sskkaarrgg  nnaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśćć  sskkłłaaddoowwiisskk  ooddppaaddóóww  kkoommuunnaallnnyycchh  ii   oocczzyysszzcczzaallnnii   
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śścciieekkóóww  kkoommuunnaallnnyycchh  pprroowwaaddzzii   ddoo  łłąącczznneejj   ll iicczzbbyy  337755  sskkaarrgg,,  ccoo  ssttaannoowwii   ookkoołłoo  1166%%  ccaałłeeggoo  

zzbbiioorruu..  

JJuuŜŜ  ppoobbiieeŜŜnnaa  aannaall iizzaa  ddaannyycchh  zzggrroommaaddzzoonnyycchh  pprrzzeezz  IIOOŚŚ  ppoozzwwaallaa  ssttwwiieerrddzziićć,,  ŜŜee  ddoo  kkaatteeggoorrii ii   

nnaajjbbaarrddzziieejj   zzaappaacchhoowwoo  uucciiąąŜŜll iiwwyycchh  ddzziiaałłaallnnoośśccii   nnaalleeŜŜyy  zzaall iicczzyyćć::  

••  zzaakkłłaaddyy  mmiięęssnnee  ii   pprroodduukkccjjaa  ppaasszz        1188%%  sskkaarrgg  
••  cchhóóww  ddrroobbiiuu  ii   ttrrzzooddyy  cchhlleewwnneejj         1122%%  sskkaarrgg  
••  sskkłłaaddoowwiisskkaa  ooddppaaddóóww  kkoommuunnaallnnyycchh  ii   śścciieekkii   kkoommuunnaallnnee  1166%%  sskkaarrgg                                                

                łłąącczznniiee::        4466%%  sskkaarrgg  
  
RReeaall iizzaaccjjęę  pprrooggrraammuu  zzmmnniieejjsszzaanniiaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ooddoorroowwyycchh  nnaalleeŜŜyy  rroozzppoocczząąćć  oodd  oopprraaccoowwaanniiee  

ssppoossoobbóóww  ooggrraanniicczzeenniiaa  zzmmnniieejjsszzeenniiaa  eemmiissjj ii   ooddoorróóww  zz  wwyymmiieenniioonnyycchh  rrooddzzaajjóóww  ddzziiaałłaallnnoośśccii ..  

KKoonniieecczznnee  jjeesstt  tteeŜŜ  zzwweerryyff iikkoowwaanniiee  ddoottyycchhcczzaassoowwyycchh  zzaassaadd  uussttaallaanniiaa  llookkaall iizzaaccjj ii   ttyycchh  jjeeddnnoosstteekk..    

W kolejnych etapach realizacji programu ograniczania uciąŜliwości odorowej pomocniczą rolę 

moŜe odegrać „ponadbranŜowa” klasyfikacja źródeł odorów, oparta na odorymetrycznej 

charakterystyce emisji [14]. Propozycja takiej klasyfikacji została opracowana w Politechnice 

Szczecińskiej w roku 1993 na zlecenie Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie. Została 

oparta na ocenach wielkości emisji, wyraŜonej w jednostkach zapachowych w jednostce czasu, 

oraz na wynikach ocen hedonicznej jakości zapachu emitowanych zanieczyszczeń. Przyjęto, Ŝe 

hedoniczna jakość zapachu będzie oceniana przez porównanie z zapachem wybranego wzorca, 

reprezentującego „minimum hedoniczne” MH. Reprezentatywny zespół oceniających 

stwierdzałby, czy zapach  próbki spełnia, czy nie spełnia wybranego minimum (klasa H0 lub H1: 

zapach przyjemniejszy lub nie od zapachu MH). Jeden ze sposobów podziału wszystkich 

rodzajów działalności na trzy klasy zapachowej uciąŜliwości: I, II i III przedstawiono tabeli 7. 

Tabela 7 
Propozycja podziału źródeł zanieczyszczeń powietrza  

opartej na odorymetrycznej charakterystyce zapachu [14] 

Klasa 
uciąŜliwości 
źródła odorów 

Klasa hedonicznej 
jakości zapachu 

Emisja odorów 

[jz/s] 

I H0 < 107 
 H1 < 104 

II H0 107 - 109 
 H1 104 - 106 

III H0 > 109 
 H1 > 106 
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Poszczególne graniczne wartości emisji zostały zaproponowane na podstawie wyników badań 

kilkunastu emitorów, emitujących gazy o zapachu nieprzyjemnym (klasa H1). Powinny być 

zweryfikowane. Wskazane byłoby dodatkowe określenie współczynników korygujących, 

określających charakterystykę warunków emisji (duŜy udział emisji niezorganizowanej, duŜa 

zmienność itd). 

Przedstawiona klasyfikacja moŜe stanowić podstawę wstępnej analizy moŜliwości 

zlokalizowania zakładu w obszarze o przeznaczeniu zgodnym z planem zagospodarowania 

terenu.  

  

Klasyfikacja źródeł odorów według chemicznego charakteru dominujących zanieczyszczeń 

moŜe być bardzo przydatna w toku określania najwłaściwszych metod dezodoryzacji. Jej 

uŜyteczność podczas określania zasięgu zapachowego oddziaływania nowego zakładu jest bardzo 

ograniczona (patrz: pkt 2.4). 

Zestawienie wybranych informacji o chemicznym charakterze zanieczyszczeń gazów 

odlotowych, charakterystycznych dla wybranych rodzajów działalności, zawiera  załącznik 3. 
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2.6. PODSTAWY KLASYFIKACJI METOD OCZYSZCZANIA GAZÓW 

ODLOTOWYCH POD K ĄTEM UśYTECZNO ŚCI  DLA OCHRONY 

ZAPACHOWEJ JAKO ŚCI POWIETRZA 

 

 

 

 

 

Wspólną cechą omawianych emisji gazowych jest ich odorotwórcze oddziaływanie na 

atmosferę, powodowane obecnością osmogennych połączeń organicznych, a niekiedy takŜe 

siarkowodoru i amoniaku. Dokładny skład jakościowy, wielkości stęŜeń oraz parametry mogą być 

dla poszczególnych źródeł emisji odorów bardzo róŜne. W tej sytuacji trudno jest znaleźć jedną, 

uniwersalną metodę dezodoryzacji. NiŜej przedstawiono znane metody dezodoryzacji gazów 

odlotowych. 
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2.6.1. ABSORPCJA W WODZIE 
 
 
Absorpcja w wodzie jest od strony procesowej metodą bardzo prostą. Nadaje się do usuwania z 

gazów tych zanieczyszczeń, w tym odorotwórczych, które są rozpuszczalne w wodzie. Pochłaniane 
zanieczyszczenia nie ulegają unieszkodliwieniu lecz tylko zostają przeniesione z gazów odlotowych do 
fazy ciekłej i mogą nadal być uciąŜliwe dla środowiska. Omawiana metoda moŜe być stosowana w 
sytuacji, gdy roztwór posorpcyjny moŜna wykorzystać w procesie technologicznym lub w prosty sposób 
oczyścić. Udanym przykładem zastosowania tej metody jest sytuacja w jednej z wytwórni wełny 
mineralnej. Na pewnym etapie produkcji, gdzie jako lepiszcza uŜywa się Ŝywicy syntetycznej, ma miejsce 
znaczna emisja fenolu i formaldehydu. Zanieczyszczenia są skutecznie wymywane z gazów w absorberze 
przy uŜyciu wody. Ciecz posorpcyjną zawraca się do sporządzania roztworów Ŝywicy. Próby 
zastosowania tej metody do usuwania trójmetyloaminy, ulatującej do atmosfery z wytwórni środków 
ochrony roślin, dały negatywne wyniki. W zamierzeniu roztwór posorpcyjny miał być zrzucany do 
kanalizacji odprowadzającej ścieki do oczyszczalni biologicznej. Wskutek wtórnej emisji ze studzienek 
kanalizacji oraz na dopływie ścieków do oczyszczalni uciąŜliwość zapachów nie zmniejszyła się. Zmianie 
uległo tylko miejsce emisji i sposób rozprzestrzeniania. Próby zastosowania tej metody do oczyszczania 
gazów odlotowych z przetwórni odpadów zwierzęcych dały wyniki niezadowalające [3]. 

 
 
 
 

•Zalecany obszar zastosowań — trudny do określenia, zastosowanie sporadyczne. 
 
•Zalety: metoda bardzo prosta, niskie nakłady inwestycyjne i ruchowe. 
 
•Wady: kłopotliwe ścieki, wtórna emisja odorów ze ścieków. 
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2.6.2. CHEMISORPCJA 

 
 

Wiele związków odorotwórczych posiada grupy funkcyjne, co sprawia, Ŝe są one podatne na 
działania róŜnych reagentów chemicznych. Odorotwórcze związki azotu mają z reguły odczyn zasadowy, 
zatem mogą być wiązane przez silne kwasy, np. kwas siarkowy. Związki zawierające siarkę, jak np. 
merkaptany są słabo kwaśne, mogą zatem być wiązane przez silne zasady. Metody dezodoryzacji oparte 
na wykorzystaniu tych silnie Ŝrących reagentów były przedmiotem patentów [4, 5]. Jednak podobnie jak 
w wypadku sorpcji w wodzie tak i tutaj problem skaŜenia atmosfery zostaje zamieniony na 
zanieczyszczenie ścieków. Większa skuteczność chemisorpcji zostaje okupiona znacznie większym 
obciąŜeniem ścieków. 

Zawierające grupy funkcyjne, odorotwórcze zanieczyszczenia organiczne są takŜe podatne na 
działanie utleniaczy, jak np. nadmanganian potasu czy substancje zawierające aktywny chlor 
(podchloryny, wapno chlorowane). Metodę, w której wykorzystuje się nadmanganian potasu opracowano 
w RFN. W skład instalacji wchodziły dwie płuczki połączone szeregowo. W pierwszej roztworem 
zraszającym był roztwór nadmanganianu o odczynie zasadowym, w drugiej o odczynie kwaśnym. W 
procesie oczyszczania gazów z przetwórni odpadów zwierzęcych uzyskiwano całkowitą eliminację 
pierwotnego odoru. 

Drugim utleniaczem stosowanym do dezodoryzacji gazów z przetwórni odpadów zwierzęcych 
jest aktywny chlor. Bezpieczną w uŜyciu formą aktywnego chloru są roztwory podchlorynów. Proces 
moŜna prowadzić w płuczkach jednostopniowych i wtedy istnieje zagroŜenie przedostawania się wolnego 
chloru do atmosfery. Innym rozwiązaniem są płuczki dwustopniowe, w których drugi stopień zraszany 
wodą słuŜy do wychwytywania chloru wyzwalanego w pierwszym stopniu. Działanie aktywnego chloru 
polega na częściowym utlenieniu odorotwórczych związków w wyniku czego tracą one odorotwórczy 
charakter i przechodzą do roztworu. Reagent jest uŜywany do wyczerpania się aktywnej formy chloru. 
Powstające w procesie ścieki są mocno zanieczyszczone. Ich wskaźnik ChZT sięga wartości 40 g/dm3 
[3]. 

Dezodoryzacja gazów odlotowych metodą chemisorpcji daje dobre efekty w tych przypadkach, 
gdy ich odorotwórczy charakter jest spowodowany obecnością związków zawierających aktywne 
chemicznie grupy funkcyjne. Chemiczne wiązanie bądź utlenianie odorotwórczych składników zachodzi 
tylko w obrębie grupy funkcyjnej, grupy alkilowe czy arylowe nie ulegają w tych reakcjach naruszeniu. 
Taki przebieg reakcji sprawia, iŜ ścieki posorpcyjne są obciąŜone znacznym ładunkiem zanieczyszczeń. 

Chemisorpcja jako metoda dezodoryzacji największe zainteresowanie wzbudziła w latach 70–
tych. Nadal jest zaliczana do aktualnego stanu techniki w tym obszarze [6]. 

 

• Zalecany obszar zastosowań: gazy odlotowe z obiektów gospodarki komunalnej, odlewni, 
przetwórstwa spoŜywczego itp. 

• Zalety: duŜa skuteczność dezodoryzacji, prosta konstrukcja instalacji 

• Wady: uciąŜliwe ścieki, instalacja musi być zbudowana z materiałów odpornych na czynniki 
agresywne, co podnosi jej koszty, konieczność uŜywania agresywnych czynników, a zatem 
zaostrzenie przepisów BHP, ponadto istnieje ryzyko incydentalnych wycieków reagentów i 
wskutek tego skaŜenia środowiska. 
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2.6.3. METODA KURMEIERA 

 

 
Metodę moŜna uwaŜać za odmianę chemisorpcji, jednak ze względu na oryginalność 

rozwiązania, a takŜe popularność jaką uzyskała w latach 70–tych, zasługuje na odrębne omówienie. 
Opiera się ona na uŜyciu reaktywnych gazów do wiązania odorów. Reaktywny gaz jest dodawany do 
oczyszczanych gazów przed wejściem do wieŜy absorpcyjnej. Absorpcja i wiązanie odorów zachodzi w 
wieŜy wypełnionej kamieniem wapiennym i zraszanej wodą [7, 8]. 

Powszechne zastosowanie znalazła ta wersja metody, w której jako czynnika reaktywnego uŜywa 
się chloru, zdolnego do utleniania zanieczyszczeń odorotwórczych. Wypełnienie kolumny — kamień 
wapienny — spełnia tutaj podwójną funkcję. Z jednej strony ułatwia wiązanie ewentualnego nadmiaru 
wolnego chloru w podchloryn wapnia, co zmniejsza pręŜność parcjalną tego reagentu. Drugą funkcją 
węglanu wapnia jest neutralizacja kwasu solnego powstającego podczas reakcji utleniania 
zanieczyszczeń. 

W wypadku dezodoryzacji gazów z fabryk mączki rybnej, zawierających silnie odorotwórczą 
trójmetyloaminę, uŜywano takŜe gazów spalinowych z kotłowni węglowej, które zawierały dwutlenek 
siarki. 

 

• Zalecany obszar zastosowań: gazy odlotowe z obiektów gospodarki komunalnej zakładów 
przetwórstwa odpadów zwierzęcych. 

• Zalety: duŜa skuteczność dezodoryzacji, niskie koszty ruchowe 

• Wady: UciąŜliwe ścieki, praca z czynnikami reaktywnymi. 

 
 

2.6.4. OZONOWANIE 
 
Ozon wykazuje silne działanie utleniające. Jego potencjał utleniający jest wyŜszy od potencjału 

utleniającego chloru. Fakt, iŜ jest to zarazem czynnik bezpieczniejszy od chloru skłaniał do 
podejmowania prób zastosowania jego do dezodoryzacji gazów. Proces ozonowania moŜe być 
prowadzony w fazie gazowej lub ciekłej. Próby ozonowania odorotwórczych gazów z obiektów 
rolniczych nie dały jednak pozytywnych rezultatów [9]. 

 
Istnieją równieŜ doniesienia o braku efektów przy zastosowaniu ozonu do neutralizacji odoru 

rybiego, a takŜe odoru gazów odlotowych z przetwórni odpadów zwierzęcych [3]. 
 
Lepsze efekty utleniania zanieczyszczeń organicznych i tym samym ich dezodoryzacji moŜna 

uzyskać przez zastosowanie ozonowania w fazie ciekłej [10]. 
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• Zalecany obszar zastosowań: gazy odlotowe zawierające zanieczyszczenia podatne na 
utlenianie. 

 

 

 

 

.6.5. DOPALANIE 
 
 
 
 
Proces moŜna prowadzić na trzy sposoby: dopalanie termiczne, katalityczne oraz dopalanie w 

paleniskach kotłowni.  
Dopalanie termiczne znajduje zastosowanie szczególnie tam gdzie gazy odlotowe pochodzą z 

procesów wysokotemperaturowych. Proces przebiega w temperaturze ok. 1000 K przy czasie 
przebywania w strefie reakcji 0,2 ÷ 0,6s [11]. 

W metodzie dopalania katalitycznego gazy po podgrzaniu przechodzą przez reaktor wypełniony 
katalizatorem, np. w postaci granulek. Działanie katalizatora polega na obniŜeniu energii aktywacji 
reakcji spalania. Dzięki temu proces biegnie z zadawalającą szybkością juŜ w temp. 470 ÷ 670 K. 
Zmniejsza to znacznie zuŜycie nośników energii. Skuteczność instalacji dopalania katalitycznego 
pracujących w przetwórniach odpadów zwierzęcych wynosiła 93 ÷ 99,5% [12]. Pozytywne efekty 
uzyskiwano takŜe przy dopalaniu gazów odlotowych z oksydacji asfaltów, komór pirolitycznego rozkładu 
odpadów szpitalnych, suszarni lakierniczych [13]. 

Niekiedy skutecznym sposobem neutralizacji odorów moŜe się okazać dopalanie w paleniskach 
kotłowni. MoŜe to mieć miejsce wtedy, gdy ilość odorotwórczych gazów (procesowych i wentylacyjnych) 
jest mniejsza od powietrza potrzebna do nadmuchu palenisk lokalnej kotłowni. 

 
 

 
•Zalecany obszar zastosowań: z przyczyn ekonomicznych dopalanie nadaje się do gazów o 
podwyŜszonej temperaturze, np. emisje z palarni kawy, oksydacji asfaltów, wysoko-
temperaturowego suszenia elementów malowanych itp.  
 
•Zalety: bezodpadowy charakter pracy, prosta budowa instalacji i łatwa jej obsługa.  

•Wady: kłopoty ruchowe w wypadku zmiennych temperatur gazów i nierytmicznej emisji, na 
ogół duŜe (w obszarze dezodoryzacji gazów) nakłady energii do podtrzymania procesu. 
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2.6.6. ADSORPCJA 
 
 
 
Adsorpcja jest szeroko stosowaną techniką oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń 

organicznych [14]. Spośród wielu sorbentów duŜą przydatność do tego celu wykazuje węgiel aktywny. 
Metoda nadaje się szczególnie do tych przypadków emisji gdzie pochłaniane zanieczyszczenia mogą być 
po desorpcji (regeneracji sorbentu) odzyskane i spoŜytkowane. Taka sytuacja rzadko ma miejsce w 
wypadku typowo odorotwórczych emisji gazów. Odory to na ogół złoŜone mieszaniny zanieczyszczeń, 
zupełnie nieprzydatne. Drugim ograniczeniem dla stosowania adsorpcji do omawianego celu jest fakt, iŜ 
odorotwórcze gazy (pochodzące z procesów warzenia, suszenia itp.) są często bardzo wilgotne i ciepłe. 
Woda jako związek silnie polarny przejawia tendencje do adsorpcji, przez co blokuje powierzchnię 
adsorbentu i tym samym obniŜa potencjalną skuteczność dezodoryzacji. Manifestuje się to szczególnie 
mocno wtedy, gdy wilgotność gazów jest większa od 70%. PodwyŜszona temperatura równieŜ wpływa 
niekorzystnie na chłonność sorbentów. Te właśnie czynniki były przyczyną niezadawalających efektów 
dezodoryzacji gazów z takich obiektów jak przetwórnie odpadów, przemysł spoŜywczy [15]. 

Do dezodoryzacji gazów moŜna takŜe stosować sorbenty węglowe. Są one sporządzane na bazie 
węgli aktywnych przez napawanie powierzchni związkami reaktywnymi. Na ogół są one uŜywane 
jednorazowo, aŜ do utraty aktywności, która ma miejsce wtedy, gdy wyczerpie się składnik aktywny 
pokrywający powierzchnię sorbentu. Sorbenty węglowe znajdują zastosowanie do ochrony powietrza 
wnętrz (restauracje, hale produkcyjne, itp.). Stosowanie ich do dezodoryzacji gazów odlotowych byłoby 
zbyt kosztowne. 

 
 
 

•Zalecany obszar zastosowań: lakiernie i produkcja lakierów, przemysł chemiczny, procesy z 
zastosowaniem rozpuszczalników. 

•Zalety: moŜliwość odzysku i ponownego wykorzystania rozpuszczalników. 

•Wady: wraŜliwość procesu na podwyŜszoną temperaturę i duŜą wilgotność gazów, wąski zakres 
zastosowań (w obszarze dezodoryzacji), drogi i wraŜliwy na nieodwracalnie zanieczyszczenie 
sorbent. 
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2.6.7. METODA SORPCYJNO–OKSYDACYJNA 
 
Stanowi ona połączenie dwóch technik oczyszczania gazów odlotowych: adsorpcji i dopalania. 

Została opracowana na potrzeby oczyszczania gazów o niskiej temperaturze i o małych stęŜeniach 
zanieczyszczeń, tzn. takich, których — ze względu na duŜe koszty ruchowe — nie opłaca się oczyszczać 
bezpośrednio poprzez dopalanie. 

Gazy o niskim stęŜeniu zanieczyszczeń organicznych są oczyszczane poprzez adsorpcję. 
Regenerację sorbentu prowadzi się gorącym strumieniem powietrza, przez co otrzymuje się gazy 
zanieczyszczone o wielokroć większym (10 ÷ 30 razy) stęŜeniu zanieczyszczeń, które moŜna znacznie 
mniejszym nakładem energii dopalać termicznie lub katalitycznie. 

Pierwsze instalacje (o nazwie ADSOX) do realizacji tej metody na potrzeby dezodoryzacji gazów 
były oparte na absorberach ze złoŜem stacjonarnym o pracy okresowej [16]. Metoda jest intensywnie 
rozwijana. Dzięki opracowaniu produkcji nowego typu węgla aktywnego o strukturze włóknistej, 
cechującego się znacznie lepszymi właściwościami niŜ węgle granulowane (większe aktywności 
dynamiczne i kinetyka sorpcji) [17], stało się moŜliwe skonstruowanie urządzenia rotacyjnego o pracy 
ciągłej. 

 

•Zalecany obszar zastosowań: emisje gazów chłodnych o niskim stęŜeniu zanieczyszczeń, 
zawierających przede wszystkim rozpuszczalniki, które po dopaleniu nie dają zanieczyszczeń 
wtórnych.  

•Zalety: niskie koszty ruchowe (w porównaniu z dopalaniem bezpośrednim), w wypadku 
urządzeń rotacyjnych bezobsługowa praca.  

•Wady: ograniczony zakres zastosowań, wysokie koszty inwestycyjne (zwłaszcza w wypadku 
urządzeń rotacyjnych). 
 

2.6.8. KONDENSACJA 
 
W wypadku oczyszczania gazów odlotowych z rozpuszczalników organicznych, kondensacja jest 

metodą regeneracyjną. Do dezodoryzacji gazów odlotowych znajduje zastosowanie tylko w jednym 
wypadku, przy produkcji mączek zwierzęcych w destruktorach Hartmanna. Odpadowy surowiec 
pochodzenia zwierzęcego (kości, tkanki miękkie) o duŜej zawartości wody poddawany jest procesowi 
destrukcji i suszenia pod zwiększonym ciśnieniem. Dochodzi wtedy do wydzielania duŜej ilości oparów 
zawierających odory o duŜej koncentracji. Schłodzenie oparów do temperatury otoczenia sprawia, Ŝe 
odory przechodzą do kondensatu pary wodnej, a tylko niewielka ich część pozostaje w fazie gazowej. 
Powstaje przy tym duŜa ilość bardzo uciąŜliwych ścieków. Metoda nadaje się tylko do gazów 
procesowych. Według informacji autorów, w Polsce pracują skutecznie dwie tego typu instalacje.  
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• Zalecany obszar zastosowań: produkcja mączki zwierzęcej i rybnej w destruktorach 
Hartmanna.  

• Zalety: niskie koszty inwestycyjne i ruchowe. 

• Wady: powstawanie w procesie bardzo uciąŜliwych ścieków. 
 

 

2.6.9. BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE GAZÓW 
 

Metodami biologicznymi moŜna oczyszczać gazy odlotowe zawierające zanieczyszczenia 
organiczne oraz amoniak i siarkowodór. Proces opiera się na dwóch głównych zjawiskach, którymi są 
sorpcja zanieczyszczeń oraz ich biologiczny rozkład. Niszczenie zanieczyszczeń zachodzi wskutek 
działania mikroorganizmów. Wynikają stąd warunki i ograniczenia procesu. Przede wszystkim gazy nie 
mogą zawierać trucizn dla mikroorganizmów, a zakres temperatur powinien sprzyjać ich maksymalnej 
aktywności. 

Istnieją dwa zasadnicze typy konstrukcji urządzeń słuŜących do realizacji tego procesu: biofiltry i 
biopłuczki. W biopłuczkach medium roboczym jest osad czynny, natomiast w biofiltrach materiały 
naturalne jak torf lub kompost, które do tego celu są bogato zasiedlane przez mikroorganizmy.  

MoŜna powiedzieć, Ŝe biologiczne oczyszczanie gazów zostało opracowane specjalnie na 
potrzeby dezodoryzacji. Pierwszą instalację, którą według obecnych kryteriów moŜna uznać za płuczkę 
biologiczną, słuŜącą do dezodoryzacji gazów z przetwórni odpadów zwierzęcych, opatentowano w 
Niemczech w 1941 roku [18]. Za prototyp filtru biologicznego moŜna uznać filtr piaskowy uŜyty przez 
Pomeroya w zastrzeŜonej patentem metodzie dezodoryzacji gazów odciąganych z kanalizacji [19]. 
Wprowadzanie biologicznego oczyszczania do szerszej praktyki rozpoczęło się końcem lat 
sześćdziesiątych. W pierszej kolejności w oczyszczalniach ścieków, kompostowniach odpadów, 
przetwórniach odpadów zwierzęcych oraz odpadów rybich. Są to przykłady źródeł emisji gazów silnie 
odorotwórczych, o duŜej liczbie składników podatnych na rozkład biologiczny. W takich przypadkach 
bardzo dobre wyniki oczyszczania są uzyskiwane w urządzeniach o najprostszej konstrukcji (biofiltry 
gruntowe). Dalej metoda została rozszerzona na obiekty przemysłu spoŜywczego (produkcja przypraw, 
konserw i koncentratów, praŜalnie kawy i kakao, zakłady mięsne wraz z wędzarniami, topialnie 
tłuszczów). Wreszcie z dobrym skutkiem została zastosowana w niektórych obiektach przemysłu 
chemicznego, odlewniach, malarniach [20]. Jest to metoda intensywnie rozwijana w świecie. W naszym 
kraju jest jeszcze stosunkowo mało znana. 

 

• Zalecany obszar  zastosowań: gazy odlotowe z obiektów gospodarki komunalnej, 
przetwórstwa odpadów zwierzęcych, obiektów rolniczych, odlewni, malarni itp. 

• Zalety: niskie koszty inwestycyjne i ruchowe, praktycznie bezobsługowa praca,  

• Wady: wraŜliwość materiału na zniszczenie (trucizny, wysoka temperatura), w wypadku 

biofiltrów potrzebna jest duŜa powierzchnia pod budowę instalacji. 
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33..    KK OONNCCEEPPCCJJAA    KK RRAAJJOOWWEEJJ    SSTTRRAATTEEGGII II       

ZZMM NNII EEJJSSZZAANNII AA    UUCCIIĄĄśśLL II WWOOŚŚCCII     OODDOORROOWWYYCCHH    

((CCZZĘĘŚŚĆĆ    BB))  

  

  
  
  
  
  
  
  

 
3.1.  Podstawy strategii, koncepcja niezbędnych regulacji prawnych  
  (w tym: propozycje procedur licencyjnych)     
3.2.  Projekt procedury kontrolno-pomiarowej     
  3.2.1.  Organizacja działań kontrolno-pomiarowych    
  3.2.2.  Proponowane techniki pomiarów i obliczeń    
3.3. Mechanizmy i instrumenty ekonomiczne     
33..44..    RRaammoowwyy  pprrooggaamm  rreeaall iizzaaccjj ii   ssttrraatteeggii ii   ooggrraanniicczzaanniiaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii       

  zzaappaacchhoowweejj   ((11999977--22000000))  
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33..11..    PPOODDSSTTAAWWYY  SSTTRRAATTEEGGII II ..    KK OONNCCEEPPCCJJAA  NNII EEZZBBĘĘDDNNYYCCHH  RREEGGUULL AACCJJII   

PPRRAAWWNNYYCCHH  

  

PPrrzzeeddssttaawwiioonnee  ww  cczzęęśśccii   AA  ((ppuunnkktt  22))  wwyynniikkii   pprrzzeegglląądduu  ppiiśśmmiieennnniiccttwwaa  oorraazz  wwłłaassnnyycchh  bbaaddaańń,,  

wwyykkoonnaannyycchh  ww  PPrraaccoowwnnii   ZZaappaacchhoowweejj   JJaakkoośśccii   PPoowwiieettrrzzaa,,  ppoottwwiieerrddzzaajjąą  mmooŜŜll iiwwoośśćć  sszzyybbkkiieeggoo  

wwpprroowwaaddzzeenniiaa  ww  PPoollssccee  jjeeddnnoozznnaacczznnyycchh  zzaassaadd  ooggrraanniicczzaanniiaa  eemmiissjj ii   ooddoorróóww..  DDllaa  zzeessppoołłuu  

PPrraaccoowwnnii   jjeesstt  oocczzyywwiissttee,,  ŜŜee  uu  ppooddssttaaww  ssttrraatteeggii ii   ppoowwiinnnnyy  lleeŜŜeećć  nnoorrmmyy  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   

ppoowwiieettrrzzaa,,  ookkrreeśślloonnee  jjaakkoo  nnaajjwwyyŜŜsszzee  ddooppuusszzcczzaallnnee  cczzęęssttoośśccii   pprrzzeekkrroocczzeeńń  uussttaalloonnyycchh  

ggrraanniicczznnyycchh  ssttęęŜŜeeńń  ooddoorróóww..  SSttęęŜŜeenniiaa  ooddoorróóww  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  wwyyrraaŜŜaannee  ww  jjeeddnnoossttkkaacchh  

zzaappaacchhoowwyycchh  ww  mmeettrrzzee  sszzeeśścciieennnnyymm..  MMooggąą  bbyyćć  wwyyzznnaacczzaannee  ooddoorryymmeettrryycczznniiee,,  ppooddcczzaass  

ppoommiiaarróóww,,  oorraazz  wwyykkoorrzzyyssttyywwaannee  ppooddcczzaass  kkoommppuutteerroowweejj   ssyymmuullaaccjj ii   rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaanniiaa  ssiięę  ww  

aattmmoossffeerrzzee..  JJeesstt  wwsskkaazzaannee,,  ŜŜeebbyy  ww  ttyycchh  ssaammyycchh  jjeeddnnoossttkkaacchh  bbyyłłyy  wwyyrraaŜŜaannee  ssttęęŜŜeenniiaa  iimmiissyyjjnnee,,  

mmiieerrzzoonnee  ppooddcczzaass  kkoonnttrrooll ii   iinntteerrwweennccyyjjnnyycchh  ii   mmoonnii ttoorriinngguu  śśrrooddoowwiisskkaa..    

OOppiinniięę  PPooll ii tteecchhnniikkii   SSzzcczzeecciińńsskkiieejj   aapprroobbuujjee  WWoojjeewwóóddzzkkii   IInnssppeekkttoorraatt  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  ww  

SSzzcczzeecciinniiee  ii   WWyyddzziiaałł   OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  UUrrzzęędduu  WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo..  

OOddmmiieennnnee  ssttaannoowwiisskkoo  zzaajjmmuujjąą  wwssppóółłaauuttoorrzzyy  nniinniieejjsszzeeggoo  oopprraaccoowwaanniiaa,,  rreepprreezzeennttuujjąąccyy      

EEKKOOCCHHEEMM--SSzzcczzeecciinn..  PPrrooppoonnuujjąą  OOnnii   pprroocceedduurręę  „„ ookkrreeśślleenniiaa  ggrruuppyy    zzwwiiąązzkkóóww  cchheemmiicczznnyycchh,,  

kkttóórree  nnaajjcczzęęśścciieejj   ssąą  pprrzzyycczzyynnąą  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   zzaappaacchhoowweejj   ppoowwiieettrrzzaa  ii   uussttaalleenniiaa  ggrraanniicc  

pprrzzeeddzziiaałłóóww  ddooppuusszzcczzaallnnyycchh  ssttęęŜŜeeńń  ddllaa  oobbsszzaarróóww  cchhrroonniioonnyycchh””   ((ppaattrrzz::  ZZaałłąącczznniikk  33))..    

KKoonncceeppccjjaa  ttaa  jjeesstt  sspprrzzeecczznnaa  zz  zzaalleecceenniiaammii   eekkssppeerrttóóww  UUEE  oorraazz  pprrooppoozzyyccjjaammii   ggłłóówwnneeggoo  

wwyykkoonnaawwccyy  ii   nniiee  bbęęddzziiee  rroozzwwiinniięęttaa  ww  nniinniieejjsszzeejj   cczzęęśśccii   pprraaccyy..    

  



  

  
5555   

PPoonniiŜŜeejj   pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  ddwwiiee  pprrooppoozzyyccjjee  ddzziiaałłaańń,,  zzmmiieerrzzaajjąąccyycchh  ddoo  zzmmnniieejjsszzeenniiaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   

ooddoorroowwyycchh  ww  PPoollssccee,,  ooppaarrttyycchh  nnaa  wwyykkoorrzzyyssttaanniiuu  tteecchhnniikk  ooddoorryymmeettrryycczznnyycchh..  OObbiiee  rróóŜŜnniiąą  ssiięę  

zzaakkrreesseemm  pprrooppoonnoowwaannyycchh  pprrzzeeddssiięęwwzziięęćć,,  ww  ttyymm  zzaakkrreesseemm  nniieezzbbęęddnnyycchh  ddzziiaałłaańń  lleeggiissllaaccyyjjnnyycchh..  

PPiieerr wwsszzyy  wwaarr iiaanntt   pprr ooggrr aammuu  ooggrraanniicczzaanniiaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ooddoorroowwyycchh  ((pprrzzeeddssttaawwiioonnyy  ww  

wweerrssjjaacchh  aa  ii   bb))  ooppaarrttoo  nnaa  zzaałłooŜŜeenniiuu,,  ŜŜee  ll iicczznnee  ssppoośśrróódd  ”” pprroobblleemmóóww  ooddoorróóww””   mmooggąą  ii   ppoowwiinnnnyy  

bbyyćć  pprręęddkkoo  rroozzwwiiąązzaannee  zz  wwyykkoorrzzyyssttaanniieemm  iissttnniieejj ąąccyycchh  mmeecchhaanniizzmmóóww  aaddmmiinniisstt rr aaccyyjj nnyycchh,,  

eekkoonnoommiicczznnyycchh  ii   kkoonntt rr oollnnoo--ppoommiiaarr oowwyycchh,,  kkttóórree  ssąą  uussttaalloonnee  ddllaa  iinnnnyycchh  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  

ppoowwiieettrrzzaa..  PPrrooggrraamm  ookkrreeśśllaa  kkiieerruunnkkii   ii   mmeettooddyy  ddzziiaałłaańń  ddoorraaźźnnyycchh..  

DDrr uuggii   wwaarr iiaanntt   pprr ooggrr aammuu  wwsskkaazzuujjee  jjeeddeenn  zz  mmooŜŜll iiwwyycchh  kkiieerruunnkkóóww  ddzziiaałłaańń  ddłłuuggooffaalloowwyycchh..  

JJeeggoo  rreeaall iizzaaccjjaa  wwyymmaaggaa  ddłłuuŜŜsszzeeggoo  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  ppooddssttaaww  pprraawwnnyycchh  oorraazz  mmeecchhaanniizzmmóóww  

aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnyycchh  ii   eekkoonnoommiicczznnyycchh..  WWyymmaaggaa  wwssppóółłpprraaccyy  mmiięęddzzyyrreessoorrttoowweejj ,,  ppoolleeggaajjąącceejj   

mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii   nnaa  uussttaalleenniiuu  ttrryybbuu  uuzzggooddnniieeńń  zz  MMOOŚŚZZNNiiLL  nnoorrmm  ii   wwyyttyycczznnyycchh  bbrraannŜŜoowwyycchh,,  

ookkrreeśśllaajjąąccyycchh  zzaalleeccaannee  ssppoossoobbyy  pprroowwaaddzzeenniiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii ..  IIssttnniieenniiee  „„ bbaannkkuu  wwyyttyycczznnyycchh””   

ffoorrmmaallnniiee  aakkcceeppttoowwaannyycchh  pprrzzeezz  MMiinniisstteerrssttwwoo,,  ppoozzwwooll ii łłoobbyy  uupprr oośścciićć  pprr oocceedduurr yy  ll iicceennccyyjj nnee  ww  

sspprr aawwaacchh  ddoottyycczząąccyycchh  ddzziiaałłaallnnoośśccii   oo  mmaałłeejj   sskkaall ii   pprr oodduukkccjj ii   lleecczz  dduuŜŜyymm  zzaassiięęgguu  zzaappaacchhoowweejj   

uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ((uunniikknnąąćć  kkoonniieecczznnoośśccii   ddookkoonnyywwaanniiaa  oocceenn  zzaappaacchhoowweeggoo  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  

śśrrooddoowwiisskkoo  ww  ooddnniieessiieenniiuu  ddoo  ppoossttęęppoowwaanniiaa  zzggooddnneeggoo  zz  wwyyttyycczznnyymmii ))..    
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KK oonncceeppccjj aa  kkrr aajj oowweejj   sstt rr aatteeggii ii   zzmmnniieejj sszzaanniiaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ooddoorr oowwyycchh    

WWAARRII AANNTT  II   

DDzziiaałłaanniiaa  ddoorr aaźźnnee  ((11999977  --  22000000))  

  

ZZggooddnniiee  zz  iinnffoorrmmaaccjjaammii ,,  uuzzyysskkaannyymmii   oodd  DDyyrreekkttoorraa  DDeeppaarrttaammeennttuu  OOcchhrroonnyy  PPoowwiieettrrzzaa  ii   

PPoowwiieerrzzcchhnnii   ZZiieemmii ,,  ddrr  iinnŜŜ..  WWoojjcciieecchhaa  JJaawwoorrsskkiieeggoo  ((SSyymmppoozzjjuumm::  „„ ZZiinntteeggrroowwaannee  ssyysstteemmyy......””   

MMiięęddzzyyzzddrroojjee,,  1166..0044..9977)),,  pprraawwnnąą  ppooddssttaawwąą  ddzziiaałłaańń  zzmmiieerrzzaajjąąccyycchh  ddoo  ooggrraanniicczzeenniiaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   

ooddoorroowwyycchh  mmooggąą  bbyyćć  iissttnniieejjąąccee  zzaappiissyy  uussttaawwyy  oo  oocchhrroonniiee  ii   kksszzttaałł ttoowwaanniiuu  śśrrooddoowwiisskkaa  ((DDzzUU  nnrr  

4499,,  ppoozz..  119966  zz  ddnniiaa  1155  kkwwiieettnniiaa  11999944  wwrraazz  zzee  zzmmiiaannaammii   zzaawwaarrttyymmii   ww  pprroojjeekkcciiee  oocczzeekkuujjąąccyymm    

nnaa  aakkcceeppttaaccjjęę  SSeejjmmuu  RRPP,,  IIII  kkaaddeennccjjaa\\ddrruukk  nnrr  11449999)),,  zzwwaanneejj   ddaalleejj   UUssttaawwąą..  

  

ZZ  ppuunnkkttuu  wwiiddzzeenniiaa  zzeessppoołłuu  PPooll ii tteecchhnniikkii   SSzzcczzeecciińńsskkiieejj   nniieezzbbęęddnnyymm  wwaarruunnkkiieemm  ppoowwooddzzeenniiaa  

ttyycchh  ddzziiaałłaańń  jjeesstt  ffoorrmmaallnnee  ppoottwwiieerrddzzeenniiee  ffaakkttuu,,  ŜŜee  uucciiąąŜŜll iiwwee  zzaappaacchhoowwoo  zzaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa  

ppoowwiieettrrzzaa  ssąą  „„ ssuubbssttaannccjjaammii   zzaanniieecczzyysszzcczzaajjąąccyymmii ””   ww  rroozzuummiieenniiuu  AArrtt..2255  UUssttaawwyy::  

OOcchhrroonnaa  ppoowwiieettrrzzaa  ppoolleeggaa  nnaa  zzaappoobbiieeggaanniiuu  ppoowwssttaawwaanniiaa,,  ooggrraanniicczzaanniiuu  lluubb  eell iimmiinnoowwaanniiuu  

wwpprroowwaaddzzaannyycchh  ddoo  ppoowwiieettrrzzaa  ssuubbssttaannccjj ii   zzaanniieecczzyysszzcczzaajjąąccyycchh  ww  cceelluu  oossiiąąggnniiąącciiaa  lluubb  

ddoottrrzzyymmaanniiaa  oobboowwiiąązzuujjąąccyycchh  wwiieellkkoośśccii   ddooppuusszzcczzaallnnyycchh  ssttęęŜŜeeńń  ssuubbssttaannccjj ii ..  

  

SSppeełłnniieenniiee  wwyymmiieenniioonneeggoo  wwaarruunnkkuu  lleeŜŜyy  ww  zzaakkrreessiiee  kkoommppeetteennccjj ii   MMiinniissttrraa  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa,,  

ZZaassoobbóóww  NNaattuurraallnnyycchh  ii   LLeeśśnniiccttwwaa,,  kkttóórryy  ookkrreeśśllaa  ll iissttyy  ssuubbssttaannccjj ii   zzaanniieecczzyysszzcczzaajjąąccyycchh  ww  ddrrooddzzee  

rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa..    WW  AArrtt..  2299  UUssttaawwyy,,  pprrzzeekkaazzuujjąącceejj   ttee  uupprraawwnniieenniiaa  MMiinniissttrroowwii ::  
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--  nniiee  ssttwwiieerrddzzoonnoo,,  ŜŜee  ssuubbssttaannccjjaa  zzaanniieecczzyysszzcczzaajjąąccaa  jjeesstt  iinnddyywwiidduuuumm  cchheemmiicczznnyymm  --  mmooŜŜnnaa  wwiięęcc  

ttaakk  nnaazzwwaaćć  rróówwnniieeŜŜ  mmiieesszzaanniinnęę  zzwwiiąązzkkóóww  cchheemmiicczznnyycchh  oo  ookkrreeśślloonnyycchh  wwłłaaśścciioowwoośścciiaacchh  lleecczz  

nniiee  zznnaannyymm  lluubb  nniiee  ww  ppeełłnnii   zznnaannyymm  sskkłłaaddzziiee  cchheemmiicczznnyymm  

[[LLeekkssyykkoonn  PPWWNN::  ssuubbssttaannccjjee  pprroossttee  --  ppiieerrwwiiaassttkkii   cchheemmiicczznnee,,  ssuubbssttaannccjjee  zzłłooŜŜoonnee  --  zzwwiiąązzkkii   

cchheemmiicczznnee  ii   mmiieesszzaanniinnyy]] ,,    

--  nniiee  ookkrreeśślloonnoo,,  ŜŜee  ssttęęŜŜeenniiaa  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  mmuusszząą  bbyyćć  wwyyrraaŜŜaannee  ww  mmgg//mm33  ll uubb  uugg//mm33  --  mmooŜŜnnaa  

wwiięęcc  jjee  mmiieerrzzyyćć  ii   nnoorrmmoowwaaćć  ww  jjeeddnnoossttkkaacchh  ssppeeccyyff iicczznnyycchh  ddllaa  ggrruuppyy  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń,,  ttaakkiicchh  jjaakk  

nnaa  pprrzzyykkłłaadd::  BBqq//mm33  ((ssttęęŜŜeenniiee  rroozzmmaaii ttyycchh  rraaddiioonnuukkll iiddóóww  ookkrreeśślloonnee  ppoopprrzzeezz  iicchh  aakkttyywwnnoośśćć::  

ll iicczzbbęę  rroozzppaaddóóww  nnaa  sseekkuunnddęę  ww  jjeeddnnoossttccee  oobbjjęęttoośśccii ))  lluubb  jjzz//mm33  ((ll iicczzbbaa  jjeeddnnoosstteekk  zzaappaacchhoowwyycchh  ww  

mmeettrrzzee  sszzeeśścciieennnnyymm,,  ssttęęŜŜeenniiee  rroozzmmaaii ttyycchh  zzwwiiąązzkkóóww  cchheemmiicczznnyycchh  ookkrreeśślloonnee  ppoopprrzzeezz  iicchh  

aakkttyywwnnoośśćć  ww  wwyywwoołłyywwaanniiuu  wwrraaŜŜeenniiaa  wwęęcchhoowweeggoo))..  

NNiiee  mmaa  wwiięęcc  pprrzzeesszzkkóódd  pprraawwnnyycchh,,  aabbyy  ookkrreeśśllaannee  ww  ddrrooddzzee  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa  MMiinniissttrraa  ll ii ssttyy  

ssuubbssttaannccjj ii   zzaanniieecczzyysszzcczzaajjąąccyycchh  oobbeejjmmoowwaałłyy  ppoozzyyccjjęę  „„ ooddoorryy””     ii   aabbyy  zzoossttaałłyy  ddllaa  tteejj   ggrruuppyy  

zzwwiiąązzkkóóww  ookkrreeśślloonnee  wwiiąąŜŜąąccee  lluubb  zzaalleeccaannee  ddooppuusszzcczzaallnnee  wwaarr ttoośśccii   ssttęęŜŜeeńń  ttyycchh  ssuubbssttaannccjj ii   ww  

ppoowwiieettrrzzuu  oorraazz  zzaakkrreess,,  wwaarruunnkkii   ddoottrrzzyymmyywwaanniiaa,,  oobbsszzaarr   nnaa  kkttóórryymm  mmaajjąą  oobboowwiiąązzyywwaaćć,,  aa  ttaakkŜŜee  

cczzaass  iicchh  oobboowwiiąązzyywwaanniiaa..    

WWpprroowwaaddzzeenniiee  pprrooppoonnoowwaanneejj   ppoozzyyccjj ii   nnaa  ll iissttęę  ssuubbssttaannccjj ii   zzaanniieecczzyysszzcczzaajjąąccyycchh  sspprraawwii ,,  ŜŜee  

jjeeddnnoossttkkii   wwpprroowwaaddzzaajjąąccee  ddoo  ppoowwiieettrrzzaa  ssuubbssttaannccjjee  zzaanniieecczzyysszzcczzaajjąąccee  bbęęddąą  oobboowwiiąązzaannee  

ppoossiiaaddaaćć  ddeeccyyzzjjęę  uussttaallaajjąąccąą    ii lloośśćć  ooddoorróóww  ddooppuusszzcczzoonnyycchh  ddoo  wwpprroowwaaddzzaanniiaa  ddoo  ppoowwiieettrrzzaa  ((AArrtt..  

3300  UUssttaawwyy))..  PPooddcczzaass  ddoorraaźźnnyycchh  ddzziiaałłaańń  ww  zzaakkrreessiiee  ooggrraanniicczzaanniiaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ooddoorroowwyycchh  

zzaassaaddyy  wwyyddaawwaanniiaa  ddeeccyyzzjj ii   ookkrreeśśllaajjąąccyycchh  ddooppuusszzcczzaallnnee  eemmiissjjee  ooddoorróóww  nniiee  ppoowwiinnnnyy  ssiięę  rróóŜŜnniićć  

oodd  oobboowwiiąązzuujjąąccyycchh  ww  wwyyppaaddkkuu  iinnnnyycchh  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń..  PPoowwiinnnnyy  jjeeddnnaakk  ddoottyycczzyyćć  nniieewwiieellkkiieejj   

ll iicczzbbyy  rrooddzzaajjóóww  iinnwweessttyyccjj ii   ii   oobbiieekkttóóww  ((nnpp..  wwyymmiieenniioonnyycchh  ww  zzaałłąącczznniikkuu  ddoo  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa  

MMiinniissttrraa  zz  rr..11999955,,    DDzzUU  NNrr  5522,,  ppoozz..  228844))..  

WWeeddłłuugg  wweerrssjj ii   aa    bbyyłłyybbyy  ttoo  iinnwweessttyyccjjee  ii   oobbiieekkttyy  sszzkkooddll iiwwee  ddllaa  śśrrooddoowwiisskkaa  ii   zzddrroowwiiaa  lluuddzzii   lluubb  

mmooggąąccee  ppooggoorrsszzyyćć  jjaakkoośśćć  śśrrooddoowwiisskkaa,,  wwyybbrraannee  ssppoośśrróódd  wwyymmiieenniioonnyycchh  ww  ppaarraaggrraaffaacchh  22  ii   33  

RRoozzppoorrzząąddzzeenniiaa..    

WWeerrssjjaa  bb  pprrooppoozzyyccjj ii   pprrzzeewwiidduujjee  uuzzuuppeełłnniieenniiee  ttrreeśśccii   RRoozzppoorrzząąddzzeenniiaa,,  ppoolleeggaajjąąccee  nnaa  

ddoołłąącczzeenniiuu  ppaarraaggrraaffuu  33aa  --  mmóówwiiąącceeggoo  oo  zzaanniieecczzyysszzcczzeenniiaacchh  mmooggąąccyycchh  ppooggoorrsszzyyćć  zzaappaacchhoowwąą  
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jjaakkoośśćć  ppoowwiieettrrzzaa  ((wwyymmaaggaajjąąccyycchh  ttyyllkkoo  ssppeeccyyff iicczznneejj   oocceennyy  zzaappaacchhoowweeggoo  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  

śśrrooddoowwiisskkoo))..  

    

PPrroojjeekkttyy  ooddppoowwiieeddnniicchh  ppoopprraawweekk  zzeessttaawwiioonnoo  ppoonniiŜŜeejj ..  

  

  

  

  

  

PPrr ooppoonnuujj ee  ssiięę::   

11))    ww  ZZaałłąącczznniikkuu  11  ddoo  RRoozzppoorrzząąddzzeenniiaa  MMiinniissttrraa  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa,,  ZZaassoobbóóww  

NNaattuurraallnnyycchh  ii   LLeeśśnniiccttwwaa  zz  ddnniiaa  1122  lluutteeggoo  11999900  ww  sspprraawwiiee  oocchhrroonnyy  ppoowwiieettrrzzaa  pprrzzeedd  

zzaanniieecczzyysszzcczzeenniieemm    ((DDzzUU  NNrr   1155  zz  ddnniiaa  1144  mmaarrccaa  11999900,,  ppoozz..9922))    

--  uummiieeśścciićć  ppoozzyyccjjęę  4455  oorraazz  ddooddaattkkoowwee  oobbjjaaśśnniieenniiaa::  

11  22  33  44  55  66  77  88  

4455  ooddoorryy  00,,111177))  --  --  00,,111177))  --  --  

  

DDooppuusszzcczzaallnnee  ssttęęŜŜeenniiaa  ssuubbssttaannccjj ii   zzaanniieecczzyysszzcczzaajjąąccyycchh  ppoowwiieettrrzzee,,  wwyymmiieenniioonnyycchh  ww  ppoozz..  11--4444,,  

uuwwaaŜŜaa  ssiięę  zzaa  ddoottrrzzyymmaannee,,  jjeeŜŜeell ii   iicchh  wwaarrttoośśccii ......  [[ bbeezz  zzmmiiaann]]   ......ww  cciiąągguu  22%%  cczzaassuu  ww  rrookkuu  ddllaa  

ssttęęŜŜeeńń  śśrreeddnniiooddoobboowwyycchh..  DDooppuusszzcczzaallnnee  ssttęęŜŜeenniiaa  ooddoorróóww  ((ppoozz..4455))  uuwwaaŜŜaa  ssiięę  zzaa  ddoottrrzzyymmaannee,,  

jjeeŜŜeell ii   iicchh  wwaarr ttoośśccii   ppooddaannee  ww  ttaabbeell ii   ww  rruubbrryykkaacchh  33  ii   66,,  ssąą  pprrzzeekkrraacczzaannee  ccoo  nnaajjwwyyŜŜeejj   ddwwuukkrroottnniiee  

ww  cciiąągguu  22%%  cczzaassuu  rrookkuu..    

11--1166))    [[ bbeezz  zzmmiiaann]]   

1177))    SSttęęŜŜeenniiee    wwyyrraaŜŜoonnee  ww  jjzz//mm33  ((jjzz  --  jjeeddnnoossttkkaa  zzaappaacchhoowwaa;;   ii lloośśćć  ooddoorróóww,,  kkttóórreejj   oobbeeccnnoośśćć  ww  11  

mm33  ppoowwiieettrrzzaa  jjeesstt  wwyycczzuuwwaallnnaa  wwęęcchheemm  pprrzzeezz  ppoołłoowwęę  rreepprreezzaannttaattyywwnneejj   ggrruuppyy  lluuddzzii ))    

22))    ww  RRoozzppoorrzząąddzzeenniiuu  MMiinniissttrraa  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa,,  ZZaassoobbóóww  NNaattuurraallnnyycchh  ii   LLeeśśnniiccttwwaa  zz  

ddnniiaa  1133  mmaajjaa  11999955  ww  sspprraawwiiee  ookkrreeśślleenniiaa  rrooddzzaajjóóww  iinnwweessttyyccjj ii   sszzkkooddll iiwwyycchh  ddllaa  śśrrooddoowwiisskkaa  
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ii   zzddrroowwiiaa  lluuddzzii   oorraazz  oocceenn  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  ((DDzzUU  NNrr   5522  zz  ddnniiaa  2244  mmaajjaa  11999955,,  

ppoozz..228844))::       

wweerrssjjaa  aa::   

--  wwyymmiieenniićć  rrooddzzaajjee  iinnwweessttyyccjj ii   sszzcczzeeggóóllnniiee  uucciiąąŜŜll iiwwyycchh  zzaappaacchhoowwoo  wwpprroowwaaddzzaajjąącc  ZZaałłąącczznniikk  

11::   „„ IInnwweessttyyccjjee  mmooggąąccee  ppooggoorrsszzyyćć  zzaappaacchhoowwąą  jjaakkoośśćć  ppoowwiieettrrzzaa””   

oorraazz        

--  uuzzuuppeełłnniićć  ppaarraaggrraaff   44  uusstt..22,,  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  pprrzzeezz  ddooppiissaanniiee  ppuunnkkttuu::  

44aa))  ookkrreeśślleenniiee  eemmiissjj ii   ooddoorróóww  oorraazz  jjeejj   wwppłłyywwuu  nnaa  zzaappaacchhoowwąą  jjaakkoośśćć  ppoowwiieettrrzzaa,,  jjeeŜŜeell ii   rrooddzzaajj   

iinnwweessttyyccjj ii   lluubb  oobbiieekkttóóww  zzoossttaałł   wwyymmiieenniioonnyy  ww    zzaałłąącczznniikkuu  11,,  ii //lluubb  ssffoorrmmuułłoowwaanniiee  

pprrooppoozzyyccjj ii   wwyyzznnaacczzeenniiaa  oobbsszzaarruu  ooggrraanniicczzoonneeggoo  uuŜŜyyttkkoowwaanniiaa  ddllaa  oobbiieekkttóóww  wwyymmiieenniioonnyycchh  

ww  AArr tt..  7711  uusstt..  22  UUssttaawwyy..    

wweerrssjjaa  bb::   

--  wwpprroowwaaddzziićć  zzmmiiaannyy  wweeddłłuugg    wweerrssjj ii   aa,,  

aa  ppoonnaaddttoo::  

--  ppaarraaggrraaff     11  uuzzuuppeełłnniićć  wwpprroowwaaddzzaajjąącc  ppkktt  33::  

iinnwweessttyyccjjee  nniiee  wwyymmiieenniioonnee  ww  ppkktt..  11  ii   22,,  lleecczz  mmooggąąccee  ppooggoorrsszzyyćć  zzaappaacchhoowwąą  jjaakkoośśćć  ppoowwiieettrrzzaa,,  

--  wwpprroowwaaddzziićć  ppaarraaggrraaff   33aa::  

DDoo  iinnwweessttyyccjj ii   mmooggąąccyycchh  ppooggoorrsszzyyćć  zzaappaacchhoowwąą  jjaakkoośśćć  ppoowwiieettrrzzaa  zzaall iicczzaa  ssiięę  iinnwweessttyyccjjee  

wwyymmiieenniioonnee  ww  zzaałłąącczznniikkuu  11  

--  uuzzuuppeełłnniićć  ppaarraaggrraaff   55,,  wwpprroowwaaddzzaajjąącc  uusstt..  33::  

  OOcceennyy  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  iinnwweessttyyccjj ii ,,  oo  kkttóórryycchh  mmoowwaa  ww  ppaarraaggrraaff iiee  33aa,,  

zzaałłąącczzaannee  ddoo  wwnniioosskkuu  oo  uussttaalleenniiee  wwaarruunnkkóóww  zzaabbuuddoowwyy  ii   zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  tteerreennuu,,  

ppoowwiinnnnyy  ssppeełłnniiaaćć  wwyymmooggii   ookkrreeśślloonnee  ww  ZZaarrzząąddzzeenniiuu  MMiinniissttrraa  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa,,  

ZZaassoobbóóww  NNaattuurraallnnyycchh  ii   LLeeśśnniiccttwwaa..  
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((oopprraaccoowwaanniiee  pprroojjeekkttuu  ZZaarrzząąddzzeenniiaa  uummiieesszzcczzoonnoo  ww  hhaarrmmoonnooggrraammiiee  pprraaccyy  nnaa  ookkrreess  11999977--

22000000))..  

  

  

  

  

  

  

  

  KK oonncceeppccjj aa  kkrr aajj oowweejj   sstt rr aatteeggii ii   zzmmnniieejj sszzaanniiaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ooddoorr oowwyycchh    

WWAARRII AANNTT  II II   

DDzziiaałłaanniiaa  ppeerr ssppeekkttyywwiicczznnee  

  

  

PPoo  kkii llkkuu  llaattaacchh  oobbsseerrwwaaccjj ii   pprrzzeebbiieegguu  wwddrraaŜŜaanniiaa  ooggrraanniicczzeeńń  zzaappaacchhoowweejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   

iinnwweessttyyccjj ii   ii   oobbiieekkttóóww  wweeddłłuugg  wwaarriiaannttuu  II  ((11999988--22000000))  mmooŜŜll iiwwee  ii   ppoottrrzzeebbnnee  ookkaaŜŜee  ssiięę  

pprraawwddooppooddoobbnniiee    pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee::  

  

••  nnoowweell iizzaaccjj ii   uussttaawwyy  oo  oocchhrroonniiee  ii   kksszzttaałł ttoowwaanniiuu  śśrrooddoowwiisskkaa  ((lluubb  aannaallooggiicczznneejj )),,  ppoolleeggaajjąącceejj   

nnaa  wwpprroowwaaddzzeenniiuu  jjeeddnnoozznnaacczznneeggoo  nnaakkaazzuu  oocchhrroonnyy  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  ii   

ooddppoowwiieeddnniicchh  ddeelleeggaaccjj ii   ddoo  ssppeeccyyff ii cczznnyycchh  RRoozzppoorrzząąddzzeeńń  MMiinniissttrraa  ,,  

••  ssffoorrmmuułłoowwaanniiee  RRoozzppoorrzząąddzzeenniiaa,,  ppoośśwwiięęccoonneeggoo  ww  ccaałłoośśccii   pprroobblleemmoomm  oocchhrroonnyy  zzaappaacchhoowweejj   

jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa    ((pprreeccyyzzuujjąącceeggoo  wwaarruunnkkii   pprroowwaaddzzeenniiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii   ggwwaarraannttuujjąąccee  

ooggrraanniicczzeenniiee  zzaappaacchhoowweejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii ,,    pprroocceedduurręę  ll iicceennccyyjjnnąą  ii   kkoonnttrroollnnoo--ppoommiiaarroowwąą))..  

  

OObbeeccnniiee  mmooŜŜnnaa  pprrzzyyppuusszzcczzaaćć,,  ŜŜee  RRoozzppoorrzząąddzzeenniiee  ppoowwiinnnnoo  ookkrreeśśllaaćć::  
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11..  nnoorrmmyy  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa,,  wwyyrraaŜŜoonnee  ppoopprrzzeezz  nnaajjwwyyŜŜsszzee  ddooppuusszzcczzaallnnee  cczzęęssttoośśccii   

pprrzzeekkrroocczzeeńń  uussttaalloonnyycchh  ggrraanniicczznnyycchh  ssttęęŜŜeeńń  ooddoorróóww  ((jjzz//mm33)),,  zzrróóŜŜnniiccoowwaannee  ww  zzaalleeŜŜnnoośśccii   oodd  

ssppoossoobbuu  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  tteerreennuu  ii   hheeddoonniicczznneejj   jjaakkoośśccii   zzaappaacchhuu,,  

22..  zzaassaaddyy  kkllaassyyff iikkaaccjj ii   ddzziiaałłaallnnoośśccii   zzaappaacchhoowwoo  uucciiąąŜŜll iiwwyycchh,,  

33..  kkoommppeetteennccjjee  ZZrrzzeesszzeenniiaa  EEll iimmiinnaaccjj ii   UUcciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ZZaappaacchhoowweejj   ((ZZEEUUZZ)),,  zzoobboowwiiąązzaanneeggoo  ddoo  

oopprraaccoowwyywwaanniiaa  ddłłuuggooffaalloowwyycchh  pprrooggrraammóóww  ddzziiaałłaanniiaa  oorraazz  kkoooorrddyynnaaccjj ii   iicchh  rreeaall iizzaaccjj ii   ww  

kkoonnttaakkcciiee  zz  MMOOŚŚZZNNiiLL  ii     PPIIOOŚŚ,,  

44..  ssppeeccyyff iicczznnee  pprroocceedduurryy  ll iicceennccyyjjnnee  

55..  ssppeeccyyff iicczznnee  pprroocceedduurryy  ppoommiiaarroowwoo--kkoonnttrroollnnee  

  

  

  

  

  

aadd  11  

WWpprroowwaaddzzaannee  ww  PPoollssccee  nnoorrmmyy  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  mmooggąą  bbyyćć  ppooddoobbnnee  ddoo    

oobboowwiiąązzuujjąąccyycchh    ww  NNiieemmcczzeecchh  ii   HHoollaannddii ii ..  JJeeddnnąą  zz  mmooŜŜll iiwwoośśccii   pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  ww  ttaabbeell ii   1100..  

  

TTaabbeellaa  1100  

PPrrooppoonnoowwaannee  nnoorrmmyy  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  

  

SSttęęŜŜeenniiee  

--  ookkrreeśśllaannee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  
oobbll iicczzeeńń    

((ssyymmuullaaccjjaa  ddyyssppeerrssjj ii ))::  

--  ookkrreeśśllaannee  ww  wwaarruunnkkaacchh  
tteerreennoowwyycchh  

((oocceennyy  „„ mmiinnuutt  
zzaappaacchhoowwyycchh”” ))::  

        ggrraanniicczznnee    
LLJJZZ33  ==  1100  **     LLJJZZ3300    ==  11  jjzz//mm33  

LLJJZZ3300==  00..11  jj zz//mm33  

  
LLJJZZ1155ss..mmaakkss..      ==      11  jjzz//mm33  

LLJJZZ55mmiinn..mmaakkss..  ==  00..11  jjzz//mm33  

  
    

oobbsszzaarryy  kkllaassaa  jjaakkoośśccii   
hheeddoonniicczznneejj   

NNaajjwwyyŜŜsszzyy  ddooppuusszzcczzaallnnyy  cczzaass  pprrzzeekkrroocczzeeńń  
%%  cczzaassuu  rrookkuu  

mmiieesszzkkaallnnee    HH00  55  
rreekkrreeaaccyyjjnnee  HH11  33  
pprrzzeemmyyssłłoowwee  HH00  1100  
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wwiieejjsskkiiee  HH11  88  
  
OObbjjaaśśnniieenniiaa::  
LLJJZZ33  ,,  LLJJZZ3300  ,,  

  LLJJZZ1155ss..mmaakkss..  --  ll iicczzbbaa  jjeeddnnoosstteekk  zzaappaacchhuu  [[ jjzz//mm33]]   ((ppaattrrzz  ppkktt  22..22  ii   22..33));;  HH00--zzaappaacchh  
nneeuuttrraallnnyy  lluubb  pprrzzyyjjeemmnnyy,,  HH11--zzaappaacchh  nniieepprrzzyyjjeemmnnyy  

GGrraanniicczznnee  cczzęęssttoośśccii   pprrzzeekkrroocczzeeńń  ssttęęŜŜeenniiaa  ggrraanniicczznneeggoo  nnaa  oobbsszzaarraacchh  ooggrraanniicczzoonneeggoo  
uuŜŜyyttkkoowwaanniiaa  ookkrreeśśllaa  wwoojjeewwooddaa,,  ww  ddrrooddzzee  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa  oo  kkttóórryymm  mmoowwaa  ww  AArrtt..7711  uusstt..33  
UUssttaawwyy  ((pprroojjeekktt))..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

KKllaassyyff iikkaaccjjaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii   uucciiąąŜŜll iiwwyycchh  zzaappaacchhoowwoo  mmooŜŜee  ppoolleeggaaćć  nnaa  wwyyooddrręębbiieenniiuu  ttrrzzeecchh  ggrruupp::  

ggrruuppaa  AA::  ddzziiaałłaallnnoośśccii   nniiee  ppooddddaawwaannee  oocceennoomm  zzaappaacchhoowweeggoo  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  
ppoodd  wwaarruunnkkiieemm  iicchh  pprroowwaaddzzeenniiaa  zzggooddnniiee  zz  „„ WWyyttyycczznnyymmii   pprroowwaaddzzeenniiaa  
ddzziiaałłaallnnoośśccii   zzaappaacchhoowwoo  uucciiąąŜŜll iiwweejj ””   ((TTWWPPDDzz)),,  

  
ggrruuppaa  BB::  

  
ddzziiaałłaallnnoośśccii   nniiee  nniiee  ppooddddaawwaannee  oocceennoomm  zzaappaacchhoowweeggoo  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  
śśrrooddoowwiisskkoo  ppoodd  wwaarruunnkkiieemm  iicchh  pprroowwaaddzzeenniiaa  zzggooddnniiee  zz  „„ WWyyttyycczznnyymmii   
pprroowwaaddzzeenniiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii   zzaappaacchhoowwoo  uucciiąąŜŜll iiwweejj ””   ((TTWWPPDDzz))  oorraazz  „„ TTeecchhnniicczznnyymmii   
wwyyttyycczznnyymmii   ddeezzooddoorryyzzaaccjj ii ””   ((TTWWDDeezz)),,  

  
ggrruuppaa  CC::  

  
zznnaajjdduujjąąccee  ssiięę  nnaa  cczzeellee  ll iissttyy  sskkaarrgg  rrooddzzaajjee  ddzziiaałłaallnnoośśccii ,,  ddllaa  kkttóórryycchh  nniiee  
pprrzzeewwiidduujjee  ssiięę  oopprraaccoowwaanniiaa  WWyyttyycczznnyycchh  TTWWPPDDzz  ii   TTWWDDeezz  lluubb  nniiee  zzoossttaałłyy  oonnee  
ddoottyycchhcczzaass  oopprraaccoowwaannee..  

  

  

WW  cchhwwii ll ii   uurruucchhaammiiaanniiaa  nnoowwyycchh  pprroocceedduurr,,  ssppeeccyyff iicczznnyycchh  ddllaa  ooddoorróóww,,  mmooŜŜee  bbyyćć  ssttwwoorrzzoonnaa  

ttyyllkkoo  ll iissttaa  CC,,  oobbeejjmmuujjąąccaa  nniieewwiieellee    rrooddzzaajjóóww  nnaajjbbaarrddzziieejj   uucciiąąŜŜll iiwweejj   ddzziiaałłaallnnoośśccii   ((ooddppoowwiieeddnniikk  

ll iissttyy  iinnwweessttyyccjj ii ,,  wwyymmiieenniioonneejj   ww  WWaarriiaanncciiee  II  jjaakkoo  ZZaałłąącczznniikk  11  ddoo  RRoozzppoorrzząąddzzeenniiuu  MMiinniissttrraa  

OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa,,  ZZaassoobbóóww  NNaattuurraallnnyycchh  ii   LLeeśśnniiccttwwaa  sspprraawwiiee  ookkrreeśślleenniiaa  rrooddzzaajjóóww  
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iinnwweessttyyccjj ii   sszzkkooddll iiwwyycchh  ddllaa  śśrrooddoowwiisskkaa  ii   zzddrroowwiiaa  lluuddzzii   oorraazz  oocceenn  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  

śśrrooddoowwiisskkoo))..  ZZaappoobbiieeggaanniiee  ii cchh  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ppoowwiinnnnoo  ssiięę  ssttaaćć  cceelleemm  pprraacc  kkii llkkuu  GGrruupp  

RRoobboocczzyycchh,,  ppoowwoołłaannyycchh  jjaakk  nnaajjpprręęddzzeejj ,,  jjuuŜŜ  ww  ookkrreessiiee  rreeaall iizzaaccjj ii   pprrooggrraammuu  ddzziiaałłaańń  ddoorraaźźnnyycchh..  

WW  wwyynniikkuu  ttyycchh  pprraacc  ppoowwiinnnnyy    ppoowwssttaaćć  ppiieerrwwsszzee  WWyyttyycczznnee  TTWWPPDDzz  ii   TTWWDDeezz,,  uummooŜŜll iiwwiiaajjąąccee  

pprrzzeessuunniięęcciiee  ddzziiaałłaallnnoośśccii   nnaa  ll iissttęę  AA  lluubb  BB  ((sszzyybbkkiimm  ppoossttęęppeemm  ttyycchh  pprraacc  ii   iicchh  jjaakkoośścciiąą  ppoowwiinnnnyy  

bbyyćć  zzaaiinntteerreessoowwaannee  zzaarróówwnnoo  jjeeddnnoossttkkii   aaddmmiinniissttrraaccjj ii   jjaakk  pprrzzeeddssiięębbiioorrccyy  lluubb  iinnwweessttoorrzzyy))..  NNaa  

ll iissttęę  CC  nnaalleeŜŜaałłoobbyy  wwóówwcczzaass  wwpprroowwaaddzziićć  kkoolleejjnnee  rrooddzzaajjee  ddzziiaałłaallnnoośśccii ,,  ddoo  tteejj   cchhwwii ll ii   nniiee  oobbjjęęttee  

wwyykkaazzeemm,,  wwyywwoołłuujjąąccee  nnaajjwwiięęcceejj   sskkaarrgg..  

SSpprraawwnnee  wwddrrooŜŜeenniiee  ssyysstteemmuu  mmooŜŜee  ddoopprroowwaaddzziićć  ddoo  ooggrraanniicczzeenniiaa  rrooll ii   ll iissttyy  CC  ii   oocceenn  

zzaappaacchhoowweeggoo  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  ww  pprroocceedduurraacchh  ll iicceennccyyjjnnyycchh..  OOssttaatteecczznniiee  ll iissttaa  CC  

ppoowwiinnnnaa  oobbeejjmmoowwaaćć  ttyyllkkoo  nniieezznnaannee  wwcczzeeśśnniieejj   rrooddzzaajjee  ddzziiaałłaallnnoośśccii ..  OOkkrreessoowwoo  mmooggłłaabbyy  

zzaawwiieerraaćć  rróówwnniieeŜŜ  ttee  rrooddzzaajjee    ddzziiaałłaallnnoośśccii ,,  kkttóórree  wwyywwoołłuujjąą  sskkaarrggii   lluuddnnoośśccii   mmiimmoo  pprrzzeessttrrzzeeggaanniiaa  

wwyyttyycczznnyycchh..  KKoonniieecczznnee  bbyyłłoobbyy  wwóówwcczzaass  ppoowwoołłaanniiee  GGrruuppyy  RRoobboocczzeejj ,,  zzoobboowwiiąązzaanneejj   ddoo  

oopprraaccoowwaanniiaa  ppoopprraawweekk  ii   uuzzuuppeełłnniieeńń  ..    

  

aadd  33  

SSpprraawwnnąą  rreeaall iizzaaccjjęę  zzaaddaańń,,  zzwwiiąązzaannyycchh  zz  ttwwoorrzzeenniieemm  bbaannkkóóww  ddaannyycchh  TTWWPPDDzz,,  TTWWDDeezz  ii   WWEE,,  

ppoowwiinnnnoo  uułłaattwwiićć  ppoowwoołłaanniiee  ZZrrzzeesszzeenniiee  EEll iimmiinnaaccjj ii   UUcciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ZZaappaacchhoowweejj   ((ZZEEUUZZ)),,  jjaakkoo  

iinnssttyyttuuccjj ii   nniieezzaalleeŜŜnneejj   lluubb  wwcchhooddzząącceejj   ww  sskkłłaadd  SSIIiiTTPPCChheemm,,  NNOOTT  aallbboo  iinnnneejj   oorrggaanniizzaaccjj ii   

tteecchhnniicczznneejj ..  

ZZrrzzeesszzeenniiee  ppoowwiinnnnoo  bbyyćć  uuppoowwaaŜŜnniioonnee  ii   zzoobboowwiiąązzaannee  ddoo::  

aa))  ffoorrmmuułłoowwaanniiaa  ii   kkoonnssuull ttoowwaanniiaa  pprroojjeekkttóóww  aakkttóóww  pprraawwnnyycchh,,  ddoottyycczząąccyycchh  oocchhrroonnyy  ppoowwiieettrrzzaa  

pprrzzeedd  zzaanniieecczzyysszzcczzeenniieemm,,  

bb))  ffoorrmmuułłoowwaanniiaa  pprroojjeekkttóóww  wwyyttyycczznnyycchh  ddoottyycczząąccyycchh  mmeettoodd  zzaappoobbiieeggaanniiaa  eemmiissjj ii   ii   jjeejj   

zzmmnniieejjsszzaanniiaa,,  kkoommpplleettoowwaanniiaa  zzbbiioorróóww  wwyyttyycczznnyycchh  ii   iicchh  uuppoowwsszzeecchhnniiaanniiaa,,  

cc))  ffoorrmmuułłoowwaanniiaa  pprroojjeekkttóóww  wwyyttyycczznnyycchh//pprroojjeekkttóóww  nnoorrmm  ddoottyycczząąccyycchh  ooddoorryymmeettrryycczznnyycchh  

tteecchhnniikk  kkoonnttrroollnnoo--ppoommiiaarroowwyycchh,,  mmeettoodd  bbaaddaańń  ssooccjjoollooggiicczznnyycchh  ii ttpp,,  

dd))  kkoooorrddyynnaaccjj ii   ddzziiaałłaańń  zzmmiieerrzzaajjąąccyycchh  ddoo  uuttwwoorrzzeenniiaa  ssiieeccii   pprraaccoowwnnii   kkoonnttrroollnnoo--ppoommiiaarroowwyycchh,,  

wwssppóółłpprraaccuujjąącceejj   zz  PPaańńssttwwoowwąą  IInnssppeekkccjjąą  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  ((wwyyppoossaaŜŜeenniiee  pprraaccoowwnnii ,,  

sszzkkoolleenniiee  kkaaddrryy,,  aakkrreeddyyttaaccjjaa  ii   kkoonnttrroollaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii )),,    
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ee))  kkoommpplleettoowwaanniiaa  ii   uuppoowwsszzeecchhnniiaanniiaa  wwyykkaazzóóww  wwsskkaaźźnniikkóóww  eemmiissjj ii   ooddoorróóww,,  

cchhaarraakktteerryyssttyycczznnyycchh  ddllaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  rrooddzzaajjóóww  ddzziiaałłaallnnoośśccii ,,  wwyykkaazzóóww  zzwweerryyff ii kkoowwaannyycchh  

ssttęęŜŜeeńń  pprrooggoowwyycchh  wwęęcchhoowweejj   wwyycczzuuwwaallnnoośśccii   ii   iinnnnyycchh  zzaappaacchhoowwyycchh  cchhaarraakktteerryyssttyykk  

zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ii   ddzziiaałłaallnnoośśccii ,,  

ff ))  iinnnnyycchh  ffoorrmm  ddzziiaałłaallnnoośśccii   oorrggaanniizzaaccyyjjnneejj   ii   nnaauukkoowwoo--tteecchhnniicczznneejj ,,  sspprrzzyyjjaajjąącceejj   oocchhrroonniiee  

zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa..  

  

WW  sskkłłaadd  ZZEEUUZZ  ppoowwiinnnnii   wwcchhooddzziićć,,  jjaakkoo  ssttaall ii   cczzłłoonnkkoowwiiee,,  pprrzzeeddssttaawwiicciieellee  rróóŜŜnnyycchh  

ssppeeccjjaallnnoośśccii   ((nnaauukkaa,,  tteecchhnniikkaa,,  pprraawwoo,,  aaddmmiinniissttrraaccjjaa)),,  rreepprreezzeennttuujjąąccyy  rróóŜŜnnee  oośśrrooddkkii   ww  kkrraajjuu..  

ZZrrzzeesszzeenniiee  ppoowwiinnnnoo  wwyyooddrręębbnniićć  ssttaallee  wwssppóółłpprraaccuujjąąccee  zzee  ssoobbąą  ZZeessppoołłyy  oo  ookkrreeśślloonnyymm  pprrooff ii lluu,,  

rreeaall iizzuujjąąccee  zzaaddaanniiaa  aa  --  ff..    PPoowwiinnnnyy  oonnee  mmiieećć  mmooŜŜll iiwwoośśćć  ppoowwoołłyywwaanniiaa  GGrruupp  RRoobboocczzyycchh,,  jjaakkoo  

zzeessppoołłóóww  ssppeeccjjaall iissttyycczznnyycchh,,  ppooddeejjmmuujjąąccyycchh  ssiięę  rroozzwwiiąązzaanniiaa  ookkrreeśślloonnyycchh  zzaaddaańń  ddoorraaźźnnyycchh..  WW  

sskkłłaadd  GGrruupp  RRoobboocczzyycchh  oopprraaccoowwuujjąąccyycchh  WWyyttyycczznnee  PPrroowwaaddzzeenniiaa  DDzziiaałłaallnnoośśccii   ppoowwiinnnnyy  

wwcchhooddzziićć  oossoobbyy  rreepprreezzeennttuujjąąccee  zzaaiinntteerreessoowwaannyycchh  pprroodduucceennttóóww..    

WWyynniikkii   pprraacc  wwsszzyyssttkkiicchh  ZZeessppoołłóóww//GGrruupp  RRoobboocczzyycchh  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  uuppoowwsszzeecchhnniiaannee  ww  ffoorrmmiiee  

WWyyttyycczznnyycchh,,  PPrroojjeekkttóóww  WWyyttyycczznnyycchh  lluubb  RRaappoorrttóóww  pprrzzeejjśścciioowwyycchh..  KKoosszzttyy  oopprraaccoowwyywwaanniiaa  

WWyyttyycczznnyycchh  ii   iinnnnyycchh  pprraacc  ZZeessppoołłóóww  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  ppookkrryywwaannee  pprrzzeezz  FFuunndduusszzee  OOcchhrroonnyy  

ŚŚrrooddoowwiisskkaa,,  zzaaiinntteerreessoowwaannyycchh  pprroodduucceennttóóww  ii   iinnnnyycchh..  

WW  ppoocczząąttkkoowwyymm  ookkrreessiiee  rreeaall iizzaaccjj ii   pprrooppoonnoowwaanneeggoo  pprrooggrraammuu  ddzziiaałłaańń  ppoottrrzzeebbnnee  bbyyłłoobbyy  

ppoowwoołłaanniiee  ccoo  nnaajjmmnniieejj   ppiięęcciiuu  ZZeessppoołłóóww,,  zz  kkttóórryycchh  kkaaŜŜddyy  mmooŜŜee  kkoooorrddyynnoowwaaćć  pprraaccee  kkii ll kkuu  GGrruupp  

RRoobboocczzyycchh..  WW  ttaabbeell ii   1111  zzeessttaawwiioonnoo  pprrooppoozzyyccjjee  ddoottyycczząąccee  ppoocczząąttkkoowweejj   ssttrruukkttuurryy  ZZEEUUZZ..    

  

aadd  44..  

SSppeeccyyff iicczznnee  ddllaa  ooddoorróóww  mmeecchhaanniizzmmyy  ll iicceennccyyjjnnee  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  oopprraaccoowwaannee  ppoo  pprrzzeeaannaall iizzoowwaanniiuu  

ddoośśwwiiaaddcczzeeńń,,  zzeebbrraannyycchh  ppooddcczzaass  rreeaall ii zzaaccjj ii   pprrooggrraammuu  ddzziiaałłaańń  ddoorraaźźnnyycchh..  NNaa  rryyssuunnkkuu  1100  

pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  pprrzzyykkłłaadd  pprroocceedduurryy,,  ooppaarrtteejj   nnaa  wwyykkoorrzzyyssttaanniiuu  ssyysstteemmóóww  nniieeuussttaannnneeggoo  

ggrroommaaddzzeenniiaa  ii   uuppoowwsszzeecchhnniiaanniiaa::    

••  wwsskkaaźźnniikkóóww  eemmiissjj ii   ooddoorróóww  ttoowwaarrzzyysszząącceejj   rróóŜŜnnyymm  rrooddzzaajjoomm  ddzziiaałłaallnnoośśccii   ((bbaannkk  WWEE)),,    

••  tteecchhnniicczznnyycchh  wwyyttyycczznnyycchh  pprroowwaaddzzeenniiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii   ((bbaannkk  TTWWPPDDzz)),,  

••  wwyyttyycczznnyycchh  ddoottyycczząąccyycchh  zzaalleeccaannyycchh  mmeettoodd  ppoommiiaarroowwoo--oobbll iicczzeenniioowwyycchh  
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TTaabbeellaa  1111  

PPrrooppoozzyyccjjee  ddoottyycczząąccee  ppoocczząąttkkoowweejj   ssttrruukkttuurryy    

ZZrrzzeesszzeenniiaa  EEll iimmiinnaaccjj ii   UUcciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ZZaappaacchhoowweejj   ((ZZEEUUZZ))  

ZZEESSPPÓÓŁŁ  GGrruuppyy    RRoobboocczzee  PPllaaccóówwkkaa  

NNrr  NNaazzwwaa  SSyymmbbooll   SSyymmbbooll   ZZaaddaanniiaa  kkoooorrddyynnuujjąąccaa  

  

II  
CCeennttrraallnnee  

LLaabboorraattoorriiuumm  

OOddoorryymmeettrrii ii   

CCLLOO  GGRR11  

GGRR22  

GGRR33  

  

GGRR44  

••  ddss  nnoorrmm  „„ OOddoorryymmeettrriiaa””   

••  ddss  wwsskkaaźźnniikkóóww  eemmiissjj ii   

••  ddss  oorrggaanniizzaaccjj ii   ssiieeccii   

kkoonnttrroollnnoo--ppoommiiaarroowweejj   

••  ddss  wweerryyff iikkaaccjj ii   mmooddeell ii   ddyysspp..  

PPooll ii tteecchhnniikkaa  
SSzzcczzeecciińńsskkaa,,  
PPrraaccoowwnniiaa  

ZZaappaacchhoowweejj   
JJaakkoośśccii   

PPoowwiieettrrzzaa  

  

  

IIII  

ZZeessppóółł     

MMooddeelloowwaanniiaa  

TTrraannssppoorrttuu  

ZZaanniieecczzyysszzcczzeeńń  

  

  

ZZMMTT  

GGRR11  

GGRR22  

••  ddss  mmooddeelluu  ssmmuuggii   

mmeeaannddrruujjąącceejj   

••  ddss  pprrzzyyggoottoowwaańń  wwddrrooŜŜeenniiaa  

nniieell iinniioowweeggoo  mmooddeelluu  

hhyyddrrooddyynnaammiicczznneeggoo  

  
PPooll ii tteecchhnniikkaa  
WWaarr sszzaawwsskkaa,,  

IInnssttyyttuutt  
SSyysstteemmóóww  
IInnŜŜyynniieerrii ii   
ŚŚrrooddoowwiisskkaa  
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IIIIII  

ZZeessppóółł   ddss  

BBaannkkuu  

WWyyttyycczznnyycchh  

PPrroowwaaddzzeenniiaa  

DDzziiaałłaallnnoośśccii   

  

  

ZZBBWW11  

GGRR11  

GGRR22  

GGRR33  

GGRR44  

••  ddss  oocczzyysszzcczzaallnnii   śścciieekkóóww  

••  ddss  sskkłłaaddoowwiisskk  ooddppaaddóóww  

••  ddss  hhooddoowwll ii   zzwwiieerrzząątt    

••  ddss  pprroodduukkccjj ii   kkaarrmmyy  

  

  

EEKK OOCCHHEEMM   

SSzzcczzeecciinn  

  

  

IIVV  

ZZeessppóółł   ddss  

BBaannkkuu  

WWyyttyycczznnyycchh  

PPrroowwaaddzzeenniiaa  

DDeezzooddoorryyzzaaccjj ii   

  

  

ZZBBWW22  

GGRR11  

GGRR22  

GGRR33  

GGRR44  

••  ddss  bbiioollooggiicczznneeggoo  

oocczzyysszzcczzaanniiaa  

••  ddss  cchheemmiissoorrppccjj ii   

••  ddss  oozzoonnoowwaanniiaa  ii   UUVV  

••  ddss  ddooppaallaanniiaa  

PPooll ii tteecchhnniikkaa  
WWrr ooccłłaawwsskkaa,,  

IInnssttyyttuutt  
IInnŜŜyynniieerrii ii   
OOcchhrroonnyy  
ŚŚrrooddoowwiisskkaa  

VV  ZZeessppóółł   ddss  

AAnnaall ii zzyy  SSkkaarrgg  
ZZAASS  

GGRR11  

GGRR22  

••  ggrroommaaddzzeenniiaa  ddaannyycchh  

••  aannaall ii zzyy  ii   uuppoowwsszzeecchhnniiaanniiaa  

ddaannyycchh  

II nnssttyyttuutt   
OOcchhrr oonnyy  
ŚŚrr ooddoowwiisskkaa  
WWaarrsszzaawwaa  

PPrrzzyyjjęęttoo,,  ŜŜee  ddeeccyyzzjjee  ddoottyycczząąccee  ddzziiaałłaallnnoośśccii   zz  ggrruuppyy  AA  ii   BB  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  ppooddeejjmmoowwaannee  nnaa  

sszzcczzeebblluu  wwłłaaśścciiwwyymm  ddllaa  wwyyddaawwaanniiaa  ddeeccyyzzjj ii   oo  zzaabbuuddoowwiiee  ii   zzaaggoossppooddaarroowwaanniiuu  tteerreennuu..  

UUmmiieesszzcczzeenniiee  ddzziiaałłaallnnoośśccii   nnaa  jjeeddnneejj   zz  ttyycchh  ll iisstt  ppoozzwwaallaa  zzwwoollnniićć  iinnwweessttoorraa//pprrzzeeddssiięębbiioorrccęę  zz  

oobboowwiiąązzkkuu  pprrzzeeddssttaawwiieenniiaa  wwyynniikkóóww  oocceennyy  zzaappaacchhoowweeggoo  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo..  

GGwwaarraannccjjąą  bbrraakkuu  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ppoowwiinnnnoo  bbyyćć  pprrzzeessttrrzzeeggaanniiee  TTWWPPDDzz  ii   TTWWDDeezz..  

WWaarruunnkkii   pprroowwaaddzzeenniiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii   zz  ll iissttyy  CC  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  ookkrreeśśll aannee  ww  ttookkuu  pprroocceedduurryy  

ll iicceennccyyjjnneejj ,,  aannaallooggiicczznneejj   ddoo  oobbeeccnniiee  oobboowwiiąązzuujjąącceejj   ww  wwyyppaaddkkuu  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  oo  

nnoorrmmoowwaannyycchh  ssttęęŜŜeenniiaacchh  ((oocceennaa  eemmiissjj ii ,,  rraacchhuunnkkoowwee  pprrooggnnoozzoowwaanniiee  rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaanniiaa  ssiięę,,  

oosszzaaccoowwaanniiee  zzaassiięęgguu  ppoonnaaddnnoorrmmaattyywwnneejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii ))..  MMooŜŜnnaa  pprrzzeewwiiddyywwaaćć,,  ŜŜee  ddoobbrraa  

oorrggaanniizzaaccjjaa  pprroocceessuu  wwddrraaŜŜaanniiaa  ooppiissyywwaannyycchh  mmeecchhaanniizzmmóóww  ddoopprroowwaaddzzii   ddoo  sszzyybbkkiieeggoo  

sskkoommpplleettoowwaanniiaa  bbaannkkuu  ooggóóllnniiee  ddoossttęęppnnyycchh  wwsskkaaźźnniikkóóww  eemmiissjj ii   ((WWEE  [[ jjzz//gg]] ,,  [[ jjzz//sszztt..]]   ii ttpp))..  DDoo  

cchhwwii ll ii   ookkrreeśśll eenniiaa  WWEE  wwaarrttoośśccii   eemmiissjj ii   mmuusszząą  bbyyćć  oozznnaacczzaannee  ooddoorryymmeettrryycczznniiee  ((ww  zzaakkłłaaddaacchh  oo  

ppooddoobbnnyymm  cchhaarraakktteerrzzee))..  

KKoonniieecczznnaa  jjeesstt  ffoorrmmaallnnaa  aakkcceeppttaaccjjaa  WWyyttyycczznnyycchh  MMAAGGTTOOŚŚ  11998833,,  jjaakkoo  nnaarrzzęęddzziiaa  

uummooŜŜll iiwwiiaajjąącceeggoo  oorriieennttaaccyyjjnnee  oosszzaaccoowwaanniiee  zzaassiięęgguu  zzaappaacchhoowweejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   eemmii ttoorraa  ((ddoo  cczzaassuu  

oopprraaccoowwaanniiaa  ssppeeccyyff iicczznnyycchh  mmooddeell ii   ii   pprrooggrraammóóww))..        
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WWyynniikkii   oobbll iicczzeeńń  mmooggąą  bbyyćć  ppooddssttaawwąą  zzaakkwwaall ii ff iikkoowwaanniiaa  iinnwweessttyyccjj ii   ddoo  ggrruuppyy  wwyymmaaggaajjąącceejj   

ddeeccyyzzjj ii   nnaa  sszzcczzeebblluu  wwoojjeewwóóddzzkkiimm  lluubb  ppoozzoossttaajjąąccyycchh  ww  zzaakkrreessiiee  kkoommppeetteennccjj ii     ggmmiinnyy  ((jjeeŜŜeell ii   

ddeeccyyzzjjaa  oo  eemmiissjj ii   ddooppuusszzcczzaallnneejj   ddoottyycczzyy  wwyyłłąącczznniiee  ooddoorróóww))..    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
RRyyss..  1100..    PPrrooppoonnoowwaannaa  pprroocceedduurraa  wwyyddaawwaanniiaa  ppoozzwwoolleeńń  nnaa  ddzziiaałłaallnnoośśćć  uucciiąąŜŜll iiwwąą  zzaappaacchhoowwoo  
  
OObbjjaaśśnniieenniiaa::  
PPoollaa  wwyyppeełłnniioonnee    --  zzaakkrreess  kkoommppeetteennccjj ii   aaddmmiinniissttrraaccjj ii ,,  
PPoollaa  nniiee  wwyyppeełłnniioonnee    --  zzaakkrreess  kkoommppeetteennccjj ii   ZZrrzzeesszzeenniiaa  EEll iimmiinnaaccjj ii   UUcciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ZZaappaacchhoowweejj   
TTWWPPDDzz    --tteecchhnniicczznnee  wwyyttyycczznnee  pprroowwaaddzzeenniiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii ,,  
TTWWDDeezz    --tteecchhnniicczznnee  wwyyttyycczznnee  ddeezzooddoorryyzzaaccjj ii   ggaazzóóww  ooddlloottoowwyycchh,,  
LLiissttaa  AA      --ddzziiaałłaallnnoośśccii   nniiee  wwyymmaaggaajjąąccee  oocceenn  zzaappaacchhoowweeggoo  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  
śśrrooddoowwiisskkoo      
          ppoodd  wwaarruunnkkiieemm  ssppeełłnniieenniiaa  wwyymmaaggaańń  TTWWPPDDzz  ((ZZGGOODDAA  „„ AA”” )),,  
LLiissttaa  BB      --ddzziiaałłaallnnoośśccii   nniiee  wwyymmaaggaajjąąccee  oocceenn  zzaappaacchhoowweeggoo  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  
śśrrooddoowwiisskkoo,,    
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          ppoodd  wwaarruunnkkiieemm  ssppeełłnniieenniiaa  wwyymmaaggaańń  TTWWPPDDzz  ii   TTWWDDeezz  ((ZZGGOODDAA  „„ BB”” )),,  
LLiissttaa  CC      --ddzziiaałłaallnnoośśccii ,,  ww  wwyyppaaddkkuu  kkttóórryycchh  oobboowwiiąązzuujjee  pprroocceedduurraa  ll iicceennccyyjjnnaa    
          ((oocceennaa  zzaappaacchhoowweeggoo  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo)),,  
WWEE      --wwsskkaaźźnniikkii   eemmiissjj ii   ooddoorróóww  ((jjzz//mm33)),,  
NNJJPP      --nnoorrmmyy  jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa::    LLJJZZ33  >>  11  jjzz//mm33  nniiee  cczzęęśścciieejj   nniiŜŜ  33,,  55,,  88  lluubb  1100%%    
                              ggooddzziinn  rrookkuu,,  zzaalleeŜŜnniiee  oodd  rrooddzzaajjuu  zzaappaacchhuu  ii   ssppoossoobbuu  uuŜŜyyttkkoowwaanniiaa  tteerreennuu  
                                                  ((ttaabbeellaa  1100))  
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TTAAKK  

    NNIIEE  

  NNIIEE  

NNIIEE  

TTAAKK  

  
      ZZGGOODDAA    
„0”  

ZZGGOODDAA  
„„ AA””   

  ZZGGOODDAA  
„„ BB””   

LLiissttaa  AA??  

LLiissttaa  BB??  

CCzzyy  ddzziiaałłaallnnoośśćć  
jjeesstt  nnaa  ll iissttaacchh  AA,,BB,,CC??  

BBaannkk  WWEE  
((ZZEEUUZZ))  

BBaannkk  
TTWWDDeezz  
((ZZEEUUZZ))  

  BBaannkk  
TTWWPPDDzz  
((ZZEEUUZZ))  

ZZggłłoosszzeenniiee  zzaammiiaarruu  ppooddjjęęcciiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii   

RRoozzppaattrrzzeenniiee  wwnniioosskkuu  
pprrzzeezz  wwłłaaddzzee  ggmmiinnyy  

TTAAKK  
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        NNIIEE  

TTAAKK      NNIIEE  

OOZZNNAACCZZEENNIIAA  
EEMMIISSJJII  

(ZEUZ/CLO) 

OOBBLLIICCZZEENNIIAA  
EEMMIISSJJII  

(ZEUZ) 
SSYYMMUULLAACCJJAA  RROOZZPPRRZZEESSTTRRZZEENNIIAANNIIAA  SSIIĘĘ  

((ZZEEUUZZ//ZZMMTT++CCLLOO))  

  NNIIEE  

      

OOPPRRAACCOOWWAANNIIEE  NNOOWWYYCCHH  
TTEECCHHNNOOLLOOGGIIII,,  

NNOOWWYYCCHH  TTEECCHHNNIIKK  DDEEZZOODDOORRYYZZAACCJJII    
ii ttpp  

ZZGGOODDAA  
„„ CCWW””   

ZZGGOODDAA  
„„ CCGG””   

  
OODDMMOOWWAA  

    
OODDMMOOWWAA  

CCzzyy  wwyyzznnaacczzoonnoo  
WWEE??  

CCzzyy  
pprrzzeekkrroocczzeenniiaa  

NNJJPP  
wwyyssttęęppuujjąą  

nnaa>>1100kkmm22??  

    

CCzzyy  wwyyssttąąppiiąą  
pprrzzeekkrroocczzeenniiaa  

NNJJPP??    

CCzzyy  wwyyssttąąppiiąą  
pprrzzeekkrroocczzeenniiaa  

NNJJPP??    

ZZaakkrreess  kkoommppeetteennccjj ii   ZZaakkrreess  kkoommppeetteennccjj ii   

TTAAKK  
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33..22..    PPRROOJJEEKK TT  PPRROOCCEEDDUURRYY  KK OONNTTRROOLL NNOO--PPOOMM II AARROOWWEEJJ  

  

33..22..11..  OOrr ggaanniizzaaccjj aa  ddzziiaałłaańń  kkoonntt rr oollnnoo--ppoommiiaarr oowwyycchh    

  

ZZaappaacchhoowwaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśćć  jjeeddnnoosstteekk  oorrggaanniizzaaccyyjjnnyycchh  mmooŜŜee  bbyyćć  oocceenniiaannaa  nnaa  ppooddssttaawwiiee::  

aa))  ooddoorryymmeettrryycczznneeggoo  ppoommiiaarruu  eemmiissjj ii ,,      

bb))  kkoommppuutteerroowweejj   ssyymmuullaaccjj ii   rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaanniiaa  ssiięę,,  

cc))  bbaaddaańń  tteerreennoowwyycchh,,  wwyykkoonnyywwaannyycchh  „„ mmeettooddąą  oobbcchhooddzzeenniiaa”” ,,  

dd))  aannaall ii zz  ssppoonnttaanniicczznnyycchh  sskkaarrgg  lluuddnnoośśccii ,,  

ee))  bbaaddaańń  ssooccjjoollooggiicczznnyycchh  ((iinnnnyycchh  nniiŜŜ  wwyymmiieenniioonnee  ww  ppkktt..dd))  

  

OOddoorr yymmeettrr yycczznnee  bbaaddaanniiaa  eemmiissjj ii   ((mmeettooddaa  aa))  ssąą  ssttoossoowwaannee  ppooddcczzaass::  

11))  oopprraaccoowwyywwaanniiaa  oocceenn  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  ww  ttookkuu  ppoossttęęppoowwaanniiaa  ll iicceennccyyjjnneeggoo  

ddoottyycczząącceeggoo  ddzziiaałłaallnnoośśccii ::  

••  wwyymmiieenniioonnyycchh  ww  pprrooppoonnoowwaannyymm  ZZaałłąącczznniikkuu  11  ddoo  RRoozzppoorrzząąddzzeenniiaa  MMiinniissttrraa  OOcchhrroonnyy  

ŚŚrrooddoowwiisskkaa,,  ZZaassoobbóóww  NNaattuurraallnnyycchh  ii   LLeeśśnniiccttwwaa  zz  ddnniiaa  1133  mmaajjaa  11999955  ww  sspprraawwiiee  ookkrreeśślleenniiaa  

rrooddzzaajjóóww  iinnwweessttyyccjj ii   sszzkkooddll iiwwyycchh  ddllaa  śśrrooddoowwiisskkaa  ii   zzddrroowwiiaa  lluuddzzii   oorraazz  oocceenn  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  

śśrrooddoowwiisskkoo  ((ppaattrrzz  ppkktt  33..11,,  wwaarriiaanntt  II::  ddzziiaałłaanniiaa  ddoorraaźźnnee)),,  

••  wwyymmiieenniioonnyycchh  nnaa  ll iiśścciiee  CC,,  kkttóórreejj   uuttwwoorrzzeenniiee  pprrooppoonnoowwaannee  jjeesstt  ww  rraammaacchh  rreeaall iizzaaccjj ii   

ddłłuuggooffaalloowweeggoo  pprrooggrraammuu    ddzziiaałłaańń  ((ppaattrrzz  ppkktt  33..11,,  wwaarriiaanntt  IIII::  ddzziiaałłaanniiaa  ppeerrssppeekkttyywwiicczznnee)),,  

22))  ppoommiiaarróóww  iinntteerrwweennccyyjjnnyycchh,,  wwyykkoonnyywwaannyycchh  pprrzzeezz  WWoojjeewwóóddzzkkiiee  IInnssppeekkttoorraattyy  OOcchhrroonnyy  

ŚŚrrooddoowwiisskkaa  lluubb,,  nnaa  zzlleecceenniiee  WWIIOOŚŚ,,  pprrzzeezz  llaabboorraattoorriiaa  ooddoorryymmeettrryycczznnee  kkiieerroowwaannee  pprrzzeezz    

bbiieeggłłyycchh  zz  ll iissttyy  MMiinniissttrraa  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa,,  ZZaassoobbóóww  NNaattuurraallnnyycchh  ii   LLeeśśnniiccttwwaa  ((zz  

wwyyłłąącczzeenniieemm  bbiieeggłłyycchh,,  kkttóórrzzyy  pprrzzyyggoottoowwyywwaall ii   OOOOSS  ddllaa  kkoonnttrroolloowwaanneejj   jjeeddnnoossttkkii ))..  

  

KK oommppuutteerr oowwaa  ssyymmuullaaccjj aa  rr oozzpprr zzeesstt rr zzeenniiaanniiaa  ssiięę  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ((mmeettooddaa  bb))  jjeesstt  ssttoossoowwaannaa::  

11))  ppooddcczzaass  pprrzzyyggoottoowwyywwaanniiaa  oocceenn  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  pprrzzeezz  bbiieeggłłyycchh  zz  ll ii ssttyy  

MMiinniissttrraa  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa,,  ZZaassoobbóóww  NNaattuurraallnnyycchh  ii   LLeeśśnniiccttwwaa  ((ww  ttyymm  ppooddcczzaass  ookkrreeśśllaanniiaa  

ttłłaa  ii   pprrzzyyggoottoowwyywwaanniiaa  pprrooppoozzyyccjj ii   uuttwwoorrzzeenniiaa  oobbsszzaarróóww  ooggrraanniicczzoonneeggoo  uuŜŜyyttkkoowwaanniiaa))  

22))  ppooddcczzaass  ppoommiiaarróóww  iinntteerrwweennccyyjjnnyycchh  WWIIOOŚŚ,,  jjeeŜŜeell ii   jjeesstt  kkoonniieecczznnee  oosszzaaccoowwaanniiee  eemmiissjj ii   nnaa  

ppooddssttaawwiiee  ppoommiiaarróóww  iimmiissjj ii   ((nniiee  jjeesstt  mmooŜŜll iiwwyy  bbeezzppoośśrreeddnnii   ppoommiiaarr  eemmiissjj ii ));;  oobbll iicczzeenniiaa  mmooggąą  bbyyćć  

wwyykkoonnyywwaannee  pprrzzeezz  aakkrreeddyyttoowwaannee  pprrzzeezz  WWIIOOŚŚ  pprraaccoowwnniiee  zzaattrruuddnniiaajjąąccee  bbiieeggłłyycchh  zz  ll ii ssttyy  
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MMiinniissttrraa  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa,,  ZZaassoobbóóww  NNaattuurraallnnyycchh  ii   LLeeśśnniiccttwwaa  ((zz  wwyyłłąącczzeenniieemm  bbiieeggłłyycchh,,  

kkttóórrzzyy  pprrzzyyggoottoowwyywwaall ii   OOOOSS  ddllaa  kkoonnttrroolloowwaanneejj   jjeeddnnoossttkkii ))    

33))  ppooddcczzaass  pprraacc  bbaaddaawwcczzyycchh,,  zzmmiieerrzzaajjąąccyycchh  ddoo  oopprraaccoowwaanniiaa  ssppeeccyyff iicczznnyycchh  ddllaa  ooddoorróóww  mmooddeell ii   

rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaanniiaa  ssiięę  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ii   iicchh  tteerreennoowweejj   wweerryyff iikkaaccjj ii   

BBaaddaanniiaa  „„ mmeettooddąą  oobbcchhooddzzeenniiaa””   ((mmeettooddaa  cc))  wwyykkoonnuujjee  ssiięę  ppooddcczzaass::  

11))  ookkrreeśśllaanniiaa  „„ ttłłaa  zzaappaacchhoowweeggoo””   ww  ttookkuu  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  oocceenn  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  iinnwweessttyyccjj ii   nnaa  

śśrrooddoowwiisskkoo  

22))    ppoommiiaarróóww  iinntteerrwweennccyyjjnnyycchh  WWIIOOŚŚ,,  jjeeŜŜeell ii   jjeesstt  kkoonniieecczznnee  oosszzaaccoowwaanniiee  eemmiissjj ii   nnaa  ppooddssttaawwiiee  

ppoommiiaarróóww  iimmiissjj ii   ((nniiee  jjeesstt  mmooŜŜll iiwwyy  bbeezzppoośśrreeddnnii   ppoommiiaarr  eemmiissjj ii ));;  

33))  pprraacc  bbaaddaawwcczzyycchh,,  zzmmiieerrzzaajjąąccyycchh  ddoo  oopprraaccoowwaanniiaa  ssppeeccyyff ii cczznnyycchh  ddllaa  ooddoorróóww  mmooddeell ii   

rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaanniiaa  ssiięę  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ii   iicchh  tteerreennoowweejj   wweerryyff iikkaaccjj ii     

44))  bbaaddaańń  sskkuutteecczznnoośśccii   ddzziiaałłaańń  ppooddeejjmmoowwaannyycchh  ww  cceelluu  ooggrraanniicczzeenniiaa  eemmiissjj ii   ((jjeeŜŜeell ii   nniiee  jjeesstt  

mmooŜŜll iiwwyy  bbeezzppoośśrreeddnnii   ppoommiiaarr  eemmiissjj ii ))  

55))  rreeaall iizzaaccjj ii   ppaańńssttwwoowweeggoo  mmoonnii ttoorriinngguu  śśrrooddoowwiisskkaa,,  zzggooddnniiee  zz  uussttaawwąą  oo  PPaańńssttwwoowweejj   

IInnssppeekkccjj ii   OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  ((DDzzUU  7777  zz  ddnniiaa  2299  ssiieerrppnniiaa  11999911,,  ppoozz..  333355,,  AArrtt..  44))..  

PPoommiiaarryy  „„ mmeettooddąą  oobbcchhooddzzeenniiaa””   pprroowwaaddzząą  iinnssppeekkttoorrzzyy  WWIIOOŚŚ,,  bbiieeggll ii   zz  ll iissttyy  MMiinniissttrraa  OOcchhrroonnyy  

ŚŚrrooddoowwiisskkaa,,  ZZaassoobbóóww  NNaattuurraallnnyycchh  ii   LLeeśśnniiccttwwaa  ((zz  wwyyłłąącczzeenniieemm  bbiieeggłłyycchh,,  kkttóórrzzyy  

pprrzzyyggoottoowwyywwaall ii   OOOOSS  ddllaa  kkoonnttrroolloowwaanneejj   jjeeddnnoossttkkii ))  lluubb  iinnnnii   ssppeeccjjaall iiśśccii ,,  ddoorraaźźnniiee  uuppoowwaaŜŜnniieennii   

pprrzzeezz  WWIIOOŚŚ  ((eewweennttuuaallnniiee  --  wweeddłłuugg  ddrruuggiieeggoo  wwaarriiaannttuu  ssttrraatteeggii ii   --  pprrzzeezz  ZZEEUUZZ))..  

UUcczzeessttnniikkaammii   oocceenn  mmooggąą  bbyyćć  zzeessppoołłyy  lluuddzzii ,,  aannggaaŜŜoowwaannyycchh  pprrzzeezz  pprroowwaaddzząącceeggoo  ppoommiiaarryy..  WW  

wwyyppaaddkkaacchh  rroozzssttrrzzyyggaanniiaa  ssppoorruu  mmiięęddzzyy  jjeeddnnoossttkkąą  eemmii ttuujjąąccąą  zzaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa  ii     mmiieesszzkkaańńccaammii   

oottoocczzeenniiaa  ww  sskkłłaadd  zzeessppoołłóóww  wwcchhooddzząą  pprrzzeeddssttaawwiicciieellee  oobbuu  ssttrroonn..  

ZZaaddaanniiaa  oobbjjęęttee  pprrooggrraammeemm  mmoonnii ttoorriinngguu  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  mmooggąą  wwyykkoonnyywwaaćć  

llaabboorraattoorriiaa  ooddoorryymmeettrryycczznnee  ppoozzaa  WWIIOOŚŚ  ((pprrzzyy  uucczzeellnniiaacchh  wwyyŜŜsszzyycchh  pprroowwaaddzząąccyycchh  kkiieerruunnkkii   

kksszzttaałłcceenniiaa  „„ OOcchhrroonnaa  ŚŚrrooddoowwiisskkaa””   lluubb  „„ IInnŜŜyynniieerriiaa  ŚŚrrooddoowwiisskkaa”” ,,  pprrzzyy  iinnssyyttuuttaacchh  nnaauukkoowwyycchh  ii   

bbaaddaawwcczzyycchh,,  pprraaccoowwnniiaacchh  uussłłuuggoowwyycchh  ssppeeccjjaall ii zzuujjąąccyycchh  ssiięę  ww  oocchhrroonniiee  śśrrooddoowwiisskkaa  ii ttpp..))..  

ZZggooddnniiee  zz  AArrtt..  2266  UUssttaawwyy  oo  PPaańńssttwwoowweejj   IInnssppeekkccjj ii   OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  ttrryybb  aatteessttaaccjj ii   ttyycchh  

llaabboorraattoorriióóww  pprrzzeezz  PPIIOOŚŚ  OOkkrreeśśllaa  MMiinniisstteerr  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa,,  ZZaassoobbóóww  NNaattuurraallnnyycchh  ii   

LLeeśśnniiccttwwaa  ww  ddrrooddzzee  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa..  

SSkkaarr ggii   lluuddnnoośśccii   ((mmeettooddaa  cc))  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  wwyykkoorrzzyyssttyywwaannee  jjaakkoo::  

11))  ssppoossóóbb  uuzzyysskkiiwwaanniiaa  pprrzzeezz  ssaammoorrzząąddyy  ggmmiinn  ii   WWIIOOŚŚ  iinnffoorrmmaaccjj ii   oo  pprraawwddooppooddoobbnnyymm  

wwyyssttąąppiieenniiuu  ppoonnaaddnnoorrmmaattyywwnneejj   zzaappaacchhoowweejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ww  oottoocczzeenniiuu  oobbiieekkttóóww  ppoossiiaaddaajjąąccyycchh  
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ddeeccyyzzjjee  oo  ddooppuusszzcczzaallnneejj   eemmiissjj ii   ooddoorróóww  lluubb  zznnaajjdduujjąąccee  ssiięę  ww  uussttaannoowwiioonnyymm  oobbsszzaarrzzee  

ooggrraanniicczzoonneeggoo  uuŜŜyyttkkoowwaanniiaa    ((ppooddssttaawwaa  ppooddjjęęcciiaa  ddzziiaałłaańń  iinntteerrwweennccyyjjnnyycchh)),,  

22))  ssppoossóóbb  ggrroommaaddzzeenniiaa  iinnffoorrmmaaccjj ii   ww  rraammaacchh  ppaańńssttwwoowweeggoo  ssyysstteemmuu  mmoonnii ttoorriinngguu  

śśrrooddoowwiisskkaa  ((lluubb  ww  pprrzzyysszzłłoośśccii   --  ww  rraammaacchh  ddzziiaałłaallnnoośśccii   ZZEEUUZZ,,  ZZeessppóółł   ddss  AAnnaall iizzyy  SSkkaarrgg)),,  

uummooŜŜll iiwwiiaajjąąccyycchh  ffoorrmmuułłoowwaanniiee  ddłłuuggooffaalloowwyycchh  pprrooggrraammóóww  ddzziiaałłaanniiaa  

DDoo  ggrroommaaddzzeenniiaa  sskkaarrgg,,  iicchh  rreejjeessttrraaccjj ii   ii   pprrzzeekkaazzyywwaanniiaa  ddoo  WWoojjeewwóóddzzkkiicchh  IInnssppeekkttoorraattóóww  

OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  zzoobboowwiiąązzaannee  ssaammoorrzząąddyy  ggmmiinn  ((ww  rraammaacchh  rreeaall iizzaaccjj ii   zzaappiissóóww  

AArrtt..1177  uussttaawwyy  oo  PPaańńssttwwoowweejj   IInnssppeekkccjj ii   OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa))..    

WWppłłyynniięęcciiee  sskkaarrggii   ppoowwiinnnnoo  zzoobboowwiiąązzyywwaaćć  ssaammoorrzzaadd  ddoo  ppooddjjęęcciiaa  pprróóbbyy  wwyyjjaaśśnniieenniiaa  jjeejj   

zzaassaaddnnoośśccii   oorraazz  iicchh  pprrzzyycczzyynn  oorraazz  mmooŜŜll iiwwoośśccii   uussuunniięęcciiaa  ttyycchh  pprrzzyycczzyynn..  WW  uuzzaassaaddnniioonnyycchh  

wwyyppaaddkkaacchh  sspprraawwaa  ppoowwiinnnnaa  bbyyćć  kkiieerroowwaannaa  ddoo  WWIIOOŚŚ  ww  ffoorrmmiiee  wwnniioosskkuu  oo  pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiee  

kkoonnttrrooll ii   iinntteerrwweennccyyjjnneejj ..  KKoosszzttyy  wwyykkoonnaanniiaa  kkoonnttrrooll ii   ppoonnoossii ::  

••  jjeeddnnoossttkkaa,,  kkttóórraa  eemmii ttuujjee  ooddoorryy  ww  ii lloośścciiaacchh  wwiięękksszzyycchh  oodd  ookkrreeśślloonnyycchh  ww  ddeeccyyzzjj ii   oo  eemmiissjj ii   

ddooppuusszzcczzaallnneejj   lluubb  ppoonnoossii   ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśćć  zzaa  pprrzzeekkrroocczzeenniiaa  nnoorrmm  jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  ppoozzaa  

oobbsszzaarreemm  zzaakkłłaadduu  ((jjeeŜŜeell ii   ppoommiiaarr  eemmiissjj ii   nniiee  jjeesstt  mmooŜŜll iiwwyy))  lluubb  nnaa  oobbsszzaarraacchh  ooggrraanniicczzoonneeggoo  

uuŜŜyyttkkoowwaanniiaa  ((jjeeŜŜeell ii   zzoossttaałłyy  wwyyzznnaacczzoonnee  rroozzppoorrzząąddzzeenniieemm  WWoojjeewwooddyy)),,  

••  ssaammoorrzząądd  ggmmiinnyy,,  jjeeŜŜeell ii   kkoonnttrroollaa  nniiee  wwyykkaarrzzee  nniieezzggooddnnoośśccii   zz  wwyymmiieenniioonnąą  ddeeccyyzzjjąą  lluubb//ii   

rroozzppoorrzząąddzzeenniieemm  WWoojjeewwooddyy..  

RReejjeessttrr  wwsszzyyssttkkiicchh  sskkaarrgg,,  zz  ookkrreeśślleenniieemm  ssppoossoobbuu  zzaałłaattwwiieenniiaa  sspprraaww  rroozzwwiiąązzaannyycchh  nnaa  

sszzcczzeebblluu  ggmmiinnyy,,    ppoowwiinniieenn  bbyyćć  ookkrreessoowwoo  kkiieerroowwaannyy  ddoo  WWIIOOŚŚ  ddllaa  ppoottrrzzeebb  ssttaattyyssttyykkii   

wwoojjeewwóóddzzkkiieejj   ii   ppaańńssttwwoowweejj ,,  uummooŜŜll iiwwiiaajjąącceejj   rraaccjjoonnaallnnee  ffoorrmmuułłoowwaanniiee  ddłłuuggooffaalloowwyycchh  

pprrooggrraammóóww  ooggrraanniicczzaanniiaa  zzaappaacchhoowwyycchh  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii ..  

BBaaddaanniiaa  ssooccjj oollooggiicczznnee,,  iinnnnee  nniiŜŜ  aannaall ii zzaa  sskkaarr gg  lluuddnnoośśccii   ((mmeettooddaa  ee)),,  mmooggąą  bbyyćć  uuŜŜyytteecczznnee  ddllaa  

WWIIOOŚŚ  ii   WWOOŚŚ  jjaakkoo  ppoommooccnniicczzee  nnaarrzzęęddzziiee  kkoonnttrrooll ii   ssttaannuu  śśrrooddoowwiisskkaa..  WW  ddrruuggiimm  eettaappiiee  

rreeaall iizzaaccjj ii   ddłłuuggooffaalloowweeggoo  pprrooggrraammuu  zzmmnniieejjsszzaanniiaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   mmooggąą  uułłaattwwiićć    ssffoorrmmuułłoowwaanniiee  

nnoowwyycchh  nnoorrmm  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ddllaa  oobbsszzaarróóww  oo  dduuŜŜyymm  zzaalluuddnniieenniiuu  ((nnpp..  nniiee  wwiięęcceejj   nniiŜŜ  2200%%  

nneeggaattyywwnnyycchh  oocceenn  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  wwśśrróódd  ooppiinnii ii   rreepprreezzeennttaattyywwnneejj   ggrruuppyy  

aannkkiieettoowwaannyycchh))..  

UUpprroosszzcczzoonnyy  sscchheemmaatt   iinntteerr wweennccyyjj nneejj   pprr oocceedduurr yy    kkoonntt rr oollnnoo--ppoommiiaarr oowweejj   pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  nnaa  

rryyssuunnkkuu  1111..  
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RRyyss..  1111..  IInntteerrwweennccyyjjnnaa  pprroocceedduurraa    kkoonnttrroollnnoo--ppoommiiaarroowwaa    ((NNJJPP  --  nnoorrmmaa  jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa))  

  

  

  

  

  

  

ZZmmiiaannyy  pprrzzeeppiissóóww  
oobboowwiiąązzuujjąąccyycchh  pprrzzyy  
ookkrreeśśllaanniiuu  wwaarruunnkkóóww  
eemmiissjj ii   

WWIIOOŚŚ  --  mmoonnii ttoorriinngg    
BBaaddaanniiaa  tteerreennoowwee  
mmeettooddąą  oobbcchhooddzzeenniiaa  

ZZAAKKŁŁAADD    MMIIEESSZZKKAAŃŃCCYY  

  RRaaddaa  ggmmiinnyy  

WWIIOOŚŚ  

WWYYNNIIKKII  
ZZGGOODDNNEE  
ZZ  NNJJPP??  

      NNIIEE  

NNIIEE  

        TTAAKK  

      TTAAKK  

SSKKAARRGGII  

DDaannee  

iinnffoorrmmaaccjjaa  oo  
ssttwwiieerrddzzeenniiuu  
nniieezzggooddnnoośśccii   zz  
ddeeccyyzzjjąą;;  
oosszzaaccoowwaanniiee  kkaarr;;  
zzoobboowwiiąązzaanniiee  ddoo  
ddzziiaałłaańń  
nnaapprraawwcczzyycchh  

iinnffoorrmmaaccjjaa  
oo  zzggooddnnoośśccii   
zz  ddeeccyyzzjjąą  ii     
oobboowwiiąą--  
zzuujjąąccyymmii   NNJJPP  
ii   ppooddjjęęcciiuu  
pprraacc  nnaadd  
zzmmiiaannąą  
pprrzzeeppiissóóww  

  kkoonnttrroollaa,,  
nneeggooccjjaaccjjee  

ooddoorryy  

          iinnffoorrmmaaccjjaa  

ZZggooddnnoośśćć    
zz  ddeeccyyzzjjąą  oo  eemmiissjj ii   

ii   ddooddaattkkoowwyymmii   
wwaarruunnkkaammii??  
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SSkkaarrggaa,,  zzggłłaasszzaannaa  ww  ssaammoorrzząąddzziiee  ggmmiinnyy,,  jjeesstt  wwssttęęppnniiee  aannaall iizzoowwaannaa  zz  uuddzziiaałłeemm  ggmmiinnnneejj   

iinnssppeekkccjj ii   oocchhrroonnyy  śśrrooddoowwiisskkaa  ((jjeeŜŜeell ii   zzoossttaałłaa  ppoowwoołłnnaa  pprrzzeezz  rraaddęę  ggmmiinnyy)),,  ssttrraaŜŜyy  ggmmiinnnneejj   lluubb  

pprraaccoowwnniikkóóww  uurrzzęędduu  ggmmiinnyy,,  uuppoowwaaŜŜnniioonnyycchh  pprrzzeezz  wwóójj ttaa,,  bbuurrmmiissttrrzzaa  lluubb  pprreezzyyddeennttaa  mmiiaassttaa  

((AArrtt..  9944  UUssttaawwyy,,  pprroojjeekktt))..  RRaaddaa  ggmmiinnyy  mmooŜŜee  ssttwwiieerrddzziićć  ppoottrrzzeebbęę  wwyykkoonnaanniiaa  ppoommiiaarróóww  

ooddoorryymmeettrryycczznnyycchh  pprrzzeezz  zzeessppoołłyy  ppoodd  kkiieerroowwnniiccttwweemm  bbiieeggłłeeggoo  zz  ll iissttyy  MMiinniissttrraa  OOcchhrroonnyy  

ŚŚrrooddoowwiisskkaa  ZZaassoobbóóww  NNaattuurraallnnyycchh  ii   LLeeśśnniiccttwwaa  ((AArrtt..  8888  ppkktt  22  UUssttaawwyy,,  pprroojjeekktt))..  UUzzaassaaddnniioonnee  

ppooddeejj rrzzeenniiee  ccoo  ddoo  nnaarruusszzeenniiaa  pprrzzeezz  kkoonnttrroolloowwaannąą  jjeeddnnoossttkkęę  pprrzzeeppiissóóww  oocchhrroonnyy  śśrrooddoowwiisskkaa  

mmooŜŜee  bbyyćć  ppooddssttaawwąą  sskkiieerroowwaanniiaa  ddoo  WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  IInnssppeekkttoorraattuu  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  

wwnniioosskkuu  oo  ppooddjjęęcciiee  ddzziiaałłaańń  zzggooddnnyycchh  zz  AArrtt..  1133  uussttaawwyy  oo  PPaańńssttwwoowweejj   IInnssppeekkccjj ii   OOcchhrroonnyy  

ŚŚrrooddoowwiisskkaa..  ZZ  wwnniioosskkiieemm  ddoo  wwoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  iinnssppeekkttoorraa  oocchhrroonnyy  śśrrooddoowwiisskkaa  wwyyssttęęppuujjee  wwóójj tt,,  

bbuurrmmiissttrrzz  aallbboo  pprreezzyyddeenntt  mmiiaassttaa..  IInntteerrwweennccyyjjnnee  kkoonnttrroollee  WWIIOOŚŚ  ((lluubb  pprraaccoowwnnii   aatteessttoowwaanneejj   

pprrzzeezz  WWIIOOŚŚ))  ppoolleeggaajjąą  nnaa  ookkrreeśślleenniiuu  zzggooddnnoośśccii   ddzziiaałłaallnnoośśccii   zz  ddeeccyyzzjjąą,,  ppoossiiaaddaannąą  pprrzzeezz  zzaakkłłaadd..  

WW  wwyyppaaddkkuu,,  ggddyy  kkoonnttrroollaa  WWIIOOŚŚ  wwyykkaaŜŜee  zzggooddnnoośśćć  wwiieellkkoośśccii   eemmiissjj ii   ii   jjeejj   wwaarruunnkkóóww  zz  

ddeeccyyzzjjąą,,  aa  rróówwnnoocczzeeśśnniiee  zzaassaaddnnoośśćć  sskkaarrgg  ((pprrzzeekkrroocczzeenniiaa  nnoorrmm  jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa))  sspprraawwaa  

ppoowwiinnnnaa  bbyyćć  pprrzzeekkaazzaannaa  ddoo  rroozzppaattrrzzeenniiaa  ssppeeccjjaall ii ssttyycczznneejj   ggrruuppiiee  rroobboocczzeejj   ((ppoowwoołłyywwaanneejj   pprrzzeezz  

MMiinniissttrraa  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa,,  ZZaassoobbóóww  NNaattuurraallnnyycchh  ii   LLeeśśnniiccttwwaa  lluubb  ddzziiaałłaajjąącceejj   ww  ssttrruukkttuurrzzee  

ZZEEUUZZ))..    JJeejj   zzaaddaanniieemm  ppoowwiinnnnoo  bbyyćć  wwyyjjaaśśnniieenniiee  pprrzzyycczzyynn  nniieezzggooddnnoośśccii   ppoommiiaarróóww  tteerreennoowwyycchh  

zz  oocczzeekkiiwwaanniiaammii   ii   ppooddjjęęcciiee  pprróóbb  iicchh  uussuunniięęcciiaa  ((zzmmiiaannaa  wwsskkaaźźnniikkóóww  eemmiissjj ii??  kkoonnttrroollaa  

ppoopprraawwnnoośśccii   wwyykkoonnaanniiaa  OOOOSS  nnaa  eettaappiiee  ddzziiaałłaańń  ll ii cceennccyyjjnnyycchh??  mmooddyyff iikkaaccjjaa  mmooddeelluu  

rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaanniiaa  ssiięę  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń??  wweerryyff iikkaaccjjaa  bbaannkkuu  WWEE??  ii ttpp))..  

  

RRoocczznnee  rreejjeessttrryy  sskkaarrgg  oorraazz  wwyykkaazzyy  kkoonnttrrooll ii   iinntteerrwweennccyyjjnnyycchh  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyycchh  pprrzzeezz  

WWoojjeewwóóddzzkkiiee  IInnssppeekkttoorraattyy  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  wwyykkoorrzzyyssttyywwaannee  ppooddcczzaass  aannaall iizz  

sskkuutteecczznnoośśccii   ddzziiaałłaańń  ww  zzaakkrreessiiee  oocchhrroonnyy  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa..  MMooggąą  ssttaannoowwiićć  

rraaccjjoonnaallnnąą  ppooddssttaawwęę  ddłłuuggooffaalloowwyycchh  pprrooggrraammóóww  ddaallsszzyycchh  ddzziiaałłaańń  ((kkoommppeetteennccjjee  GGIIOOŚŚ,,  WWIIOOŚŚ,,  

MMOOŚŚZZNNiiLL,,  WWOOŚŚ  UUWW    lluubb  ZZEEUUZZ//ZZAASS))..  
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33..22..22..    PPrr ooppoonnoowwaannee  tteecchhnniikkii   ppoommiiaarr óóww  ii   oobbll ii cczzeeńń  

  

PPoommiiaarr yy  eemmiissjj ii   

PPooddcczzaass  ppoommiiaarróóww  eemmiissjj ii   zzoorrggaanniizzoowwaanneejj   wwsskkaazzaannee  jjeesstt  wwyykkoorrzzyyssttaanniiee  mmeettoodd  

ooddoorryymmeettrryycczznnyycchh,,  ppoolleeggaajjąąccyycchh  nnaa  rroozzcciieeńńcczzeenniiaacchh  ssttaattyycczznnyycchh  lluubb  ddyynnaammiicczznnyycchh  ddoo  

oossiiąąggnniięęcciiaa  pprroogguu  wwęęcchhoowweejj   wwyycczzuuwwaallnnoośśccii ..  PPrrzzeebbiieegg  ppoommiiaarróóww  mmuussii   ooddppoowwiiaaddaaćć  PPoollsskkiieejj   

NNoorrmmiiee..  OOpprraaccoowwaanniiee  pprroojjeekkttuu  nnoorrmmyy  zzoossttaałłoo  uummiieesszzcczzoonnee  ww  ppllaanniiee  pprraacc  nnoorrmmaall iizzaaccyyjjnnyycchh  

PPKKNN  nnaa  rrookk  11999988..  DDoo  cczzaassuu  ooppuubbll iikkoowwaanniiaa  PPNN  pprroojjeekktt  nnoorrmmyy  mmooŜŜee  bbyyćć  wwyykkoorrzzyyssttaannyy  ddoo  

ssffoorrmmuułłoowwaanniiaa  zzaalleecceeńń  GGłłóówwnneeggoo  IInnssppeekkttoorraa  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa..  

PPrroocceedduurraa  ppoommiiaarróóww  eemmiissjj ii   mmooŜŜee  bbyyćć  ooppaarrttaa  nnaa  rroozzcciieeńńcczzeenniiaacchh  ssttaattyycczznnyycchh,,  nniiee  

wwyymmaaggaajjąąccyycchh  zzaakkuuppuu  kkoosszzttoowwnnyycchh  ooll ffaakkttoommeettrróóww..  MMeettooddyykkaa  rroozzcciieeńńcczzeeńń  pprróóbbeekk  ggaazzuu  ww  

uurrzząąddzzeenniiuu  SSaammppll iinngg  SSyysstteemm  EE  ((SSttrrooeehhlleeiinn))  lluubb  ppooddoobbnnyymm  „„ mmiiaarroowwyymm  ccyyll iinnddrrzzee  ggaazzoowwyymm””     

jjeesstt  oodd  kkii ll kkuu  llaatt  zz  ppoowwooddzzeenniieemm  ssttoossoowwaannaa  ww  PPrraaccoowwnnii   ZZaappaacchhoowweejj   JJaakkoośśccii   PPoowwiieettrrzzaa..  

SSttaannoowwii   rroozzwwiinniięęcciiee  mmeettooddyykkii   rroozzcciieeńńcczzeeńń  wwssttęęppnnyycchh,,  zzaalleeccaanneejj   pprrzzeezz  ddrr..  HH..  MMaannnneebbeecckkaa  zz  

UUnniiwweerrssyytteettuu  ww  KKii lloonnii ii   ((pprroojjeekkttaanntt  ii   pprroodduucceenntt  ooll ffaakkttoommeettrróóww  TTOO77,,  zzaakkuuppiioonnyycchh  ww  rr..11999966  ddllaa  

PPIIOOŚŚ))..  SSttwwiieerrddzzoonnoo,,  ŜŜee  ttaakk  pprroowwaaddzzoonnee  rroozzcciieeńńcczzeenniiaa  bbaarrddzzoo  uułłaattwwiiaajjąą  wwyykkoonnyywwaanniiee  

ppoommiiaarróóww  ssttęęŜŜeeńń  ooddoorróóww  ((LLJJZZ  [[ jj zz//mm33]] ))  mmeettooddąą  eekkssttrraappoollaaccyyjjnnąą,,  oodd  ddaawwnnaa  pprrooppoonnoowwaannąą  pprrzzeezz  

PPooll ii tteecchhnniikkęę  SSzzcczzeecciińńsskkąą  ((pprroojjeekktt  nnoorrmmyy  --  ww  pprrzzyyggoottoowwaanniiuu))..    

KKoosszztt  zzeessttaawwuu  ddoo  rroozzcciieeńńcczzeeńń  ssttaattyycczznnyycchh,,  ww  wweerrssjj ii   mmiinniimmaallnneejj ,,  nniiee  ppoowwiinniieenn  pprrzzeekkrroocczzyyćć  

11000000  zzłł ..      

PPrrooppoonnoowwaannaa  mmeettooddaa  ppoommiiaarróóww  LLJJZZ  mmooŜŜee  bbyyćć  wwyykkoorrzzyyssttaannaa  ppooddcczzaass::  

••oopprraaccoowwyywwaanniiaa  oocceenn  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  pprrzzeezz  bbiieeggłłyycchh  zz  ll iissttyy  MMiinniissttrraa,,    

••iinntteerrwweennccyyjjnnyycchh  kkoonnttrrooll ii   wwyykkoonnyywwaannyycchh  pprrzzeezz  WWIIOOŚŚ    ((lluubb  ppllaaccóówwkkii   zz  aatteesstteemm  WWIIOOŚŚ)),,  

••pprraacc  bbaaddaawwcczzyycchh,,  zzmmiieerrzzaajjąąccyycchh  ddoo  uuttwwoorrzzeenniiaa  bbaannkkuu  wwsskkaaźźnniikkóóww  eemmiissjj ii   ooddoorróóww  zz  rróóŜŜnnyycchh  

rrooddzzaajjóóww  ddzziiaałłaallnnoośśccii   oorraazz  oopprraaccoowwaanniiaa  nnaajjbbaarrddzziieejj   sskkuutteecczznnyycchh  mmeettoodd  ddeezzooddoorryyzzaaccjj ii   ggaazzóóww  

ooddlloottoowwyycchh  ((oocceennyy  sskkuutteecczznnoośśccii   bbaaddaannyycchh  pprroocceessóóww))..  

DDllaa  rroozzssttrrzzyyggaanniiaa  wwąąttppll iiwwoośśccii ,,  ddoottyycczząąccyycchh  wwyynniikkóóww  ppoommiiaarróóww  wwyykkoonnyywwaannyycchh  mmeettooddąą  

rroozzcciieeńńcczzeeńń  ssttaattyycczznnyycchh  ((zzaassttrrzzeeŜŜeenniiaa  ddoo  ooppiinnii ii   bbiieeggłłyycchh  lluubb  ddeeccyyzzjj ii   WWIIOOŚŚ)),,  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  

uuttwwoorrzzoonnee  ppllaaccóówwkkii   ooddwwoołłaawwcczzee..  FFuunnkkccjjee  ttaakkiiee  ppoowwiinnnnyy  ppeełłnniićć  llaabboorraattoorriiaa  ooddoorryymmeettrryycczznnee  

wwyyppoossaaŜŜoonnee  ww  ooll ffaakkttoommeettrryy  ddoo  rroozzcciieeńńcczzeeńń  ddyynnaammiicczznnyycchh,,  ddyyssppoonnuujjąąccee  ppoommiieesszzcczzeenniiaammii   zz  

ssyysstteemmeemm  wweennttyyllaaccyyjjnnoo--kkll iimmaattyyzzaaccyyjjnnyymm  oo  wwyyssookkiieejj   sspprraawwnnoośśccii   ii   ooddppoowwiieeddnniioo  ll iicczznnąą,,  
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wwyysszzkkoolloonnąą  kkaaddrrąą..  AAuuttoorrzzyy  oopprraaccoowwaanniiaa  ssąą  ppooiinnffoorrmmoowwaannii ,,  ŜŜee  oobbeeccnniiee  ooll ffaakkttoommeettrryy  wwyyssookkiieejj   

kkllaassyy  ppoossiiaaddaajjąą  jjuuŜŜ::  

••  PPooll ii tteecchhnniikkaa  SSzzcczzeecciińńsskkaa,,  PPrraaccoowwnniiaa  ZZaappaacchhoowweejj   JJaakkoośśccii   PPoowwiieettrrzzaa  ((ooll ffaakkttoommeettrr  

SSTTRROOEEHHLLEEIINN,,  zzaakkuuppiioonnyy  ww  rrookkuu  11999933  zzee  śśrrooddkkóóww  WWFFOOŚŚ  ww  SSzzcczzeecciinniiee  ii   KKoommii tteettuu  BBaaddaańń  

NNaauukkoowwyycchh)),,  

••  WWoojjeewwóóddzzkkiiee  IInnssppeekkttoorraattyy  OOcchhrroommyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu,,  ŁŁooddzzii   ii   LLuubbll iinniiee  ((ttrrzzyy  

ooll ffaakkttoommeettrryy  TTOO77,,  pprroojjeekktt  ii   pprroodduukkccjjaa::  ddrr  HH..MMaannnneebbeecckk,,  UUnniiwweerrssyytteett  KKiieell ;;  zzaakkuuppiioonnee  ww  rr..  

11999966  zzee  śśrrooddkkóóww  NNFFOOŚŚiiGGWW))..    

  CCzztteerryy  jjeeddnnoossttkkii ,,  wwyyppoossaaŜŜoonnee  ww  aappaarraattyy  tteejj   kkllaassyy,,  ppoowwiinnnnyy  ppooddoołłaaćć  oobboowwiiąązzkkoomm  ww  zzaakkrreessiiee  

aarrbbii ttrraaŜŜuu..  PPoowwiinnnnyy  ppooddlleeggaaćć  CCeennttrraallnneemmuu  LLaabboorraattoorriiuumm  OOddoorryymmeettrrii ii ,,  kkoooorrddyynnuujjąącceemmuu  pprraaccee,,  

zzoobboowwiiąązzaanneemmuu  ddoo  pprroowwaaddzzeenniiaa  sszzkkoolleeńń  ii   oorrggaanniizzoowwaanniiaa  kkoonnttrroollnnyycchh  ppoommiiaarróóww  

mmiięęddzzyyllaabboorraattoorryyjjnnyycchh..  

  

WWłłaaśścciiwwee  wwyyppoossaaŜŜeenniiee  ttyycchh  ppllaaccóówweekk  ii   iicchh  ddzziiaałłaallnnoośśćć  ppoowwiinniieenn  ff iinnaannssoowwaaćć  NNaarrooddoowwyy  

FFuunndduusszz  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa..    

JJeesstt  nniieezzbbęęddnnee  aabbyy  „„ aarrbbii ttrraaŜŜoowwee  pprraaccoowwnniiee  ooddoorryymmeettrryycczznnee””   ddyyssppoonnoowwaałłyy  ppoommiieesszzcczzeenniiaammii   

zz  wwyyssookkoosspprraawwnnąą  wweennttyyllaaccjjąą  ii   kkll iimmaattyyzzaaccjjąą  oorraazz  bbyyłłyy  wwyyppoossaaŜŜoonnee  ww  zzggooddnnyy  zz  nnoorrmmąą  sspprrzzęętt  ddoo  

ppoobboorruu  pprróóbbeekk,,  kkaall iibbrraaccjj ii   ooll ffaakkttoommeettrróóww  ii ttpp..    

JJeesstt  wwsskkaazzaannee,,  aabbyy  ww  ookkrreessiiee  nnaajjbbll iiŜŜsszzyycchh  ttrrzzeecchh  llaatt  llaabboorraattoorriiaa  ssppeełłnniiaajjąąccee  ffuunnkkccjjee  iinnssttaannccjj ii   

ooddwwoołłaawwcczzyycchh  ((lluubb  ccoo  nnaajjmmnniieejj   CCeennttrraallnnee  LLaabboorraattoorriiuumm  OOddoorryymmeettrrii ii ))  zzoossttaałłyy  wwyyppoossaaŜŜoonnee  ww  

MMoobbii llnnee  LLaabboorraattoorriiaa  OOddoorryymmeettrryycczznnee..  LLaabboorraattoorriiaa  mmoobbii llnnee,,  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  zzaaiinnssttaalloowwaannee  ww  

ooddppoowwiieeddnniioo  wwyyppoossaaŜŜoonnyycchh  ssaammoocchhooddaacchh  ttyyppuu  BBUUSS,,  ppoozzwwaallaajjąą  nnaa  pprrzzeewwóózz  aappaarraattuurryy  ii   eekkiippyy  

ppoommiiaarroowweejj   ddoo  oocceenniiaanneeggoo  oobbiieekkttuu  ii   wwyykkoonnaanniiee  ppoommiiaarróóww  eemmiissjj ii   lluubb  sskkuutteecczznnoośśccii   

ddeezzooddoorryyzzaaccjj ii   oonn  ll iinnee..  ZZaałłooŜŜeenniiaa  ddoo  pprroojjeekkttuu  llaabboorraattoorriiuumm  mmoobbii llnneeggoo  pprrzzyyggoottoowwaannoo  ww  rr..  11999955  

ww  PPrraaccoowwnnii   ZZaappaacchhoowweejj   JJaakkoośśccii   PPoowwiieettrrzzaa  ((wwnniioosseekk  oo  ssff iinnaannssoowwaanniiee  zzaakkuuppuu  zzee  śśrrooddkkóóww  

FFuunnddaaccjj ii   nnaa  RRzzeecczz  NNaauukkii   PPoollsskkiieejj ,,  pprrooggrraamm  „„ BBIITTEECCHH”” ))..  ZZyysskkaałłyy  aapprroobbaattęę  MMOOŚŚZZNNiiLL,,  

DDyyrreekkttoorraa  ZZeessppoołłuu  MMoonnii ttoorriinngguu  GGIIOOŚŚ  oorraazz  PPaannaa  TT..vvaann  HHaarrrreevveellddaa  ((AAmmsstteerrddaamm,,  CCEENN--

TTCC226644//WWGG  22::  OODDOOUURRSS”” ))..  

KKoosszztt  llaabboorraattoorriiuumm  mmoobbii llnneeggoo,,  wwyyppoossaaŜŜoonneeggoo  ww  ooll ffaakkttoommeettrr  TTOO77  ii   kkii llkkaa  ddooddaattkkoowwyycchh  

aappaarraattóóww  ii   uurrzząąddzzeeńń  ((wwyyppoossaaŜŜeenniiee  ppooddssttaawwoowwee))    wwyynnoossii łł     ww    rrookkuu    11999955      ookkoołłoo    33  mmlldd  zzłł     ((330000  

000000  nnoowwyycchh  zzłłoottyycchh))  ..  
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PPrraaccoowwnniiaa  ooddoorryymmeettrryycczznnaa  ddyyssppoonnuujjąąccaa  mmoobbii llnnyymm  llaabboorraattoorriiuumm  ooddoorryymmeettrrii ii   ppoowwiinnnnaa  

uucczzeessttnniicczzyyćć  ww  kkoonnttrroollaacchh  iinntteerrwweennccyyjjnnyycchh  WWIIOOŚŚ  oorraazz  rreeaall iizzoowwaaćć  pprrooggrraammyy  bbaaddaawwcczzee,,  

zzmmiieerrzzaajjąąccee  ddoo::  

••kkoommpplleettoowwaanniiaa  bbaannkkuu  wwsskkaaźźnniikkóóww  eemmiissjj ii   ooddoorróóww,,  ww  ttyymm  wwsskkaaźźnniikkóóww  cchhaarraakktteerryyzzuujjąąccyycchh  

ssttrruummiieeńń  ooddoorróóww  zz  ttyyppoowwyycchh  źźrróóddeełł   ppoowwiieerrzzcchhnniioowwyycchh,,  

••wwyyttyyppoowwaanniiaa  nnaajjbbaarrddzziieejj   sskkuutteecczznnyycchh  tteecchhnniikk  ddeezzooddoorryyzzaaccjj ii   ((ddllaa  rróóŜŜnnyycchh  ddzziiaałłaallnnoośśccii )),,  

••wweerryyff iikkaaccjj ii   mmaatteemmaattyycczznnyycchh  mmooddeell ii   rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaanniiaa  ssiięę  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ppoowwiieettrrzzaa,,  

uuwwzzggllęęddnniiaajjąąccyycchh  ssppeeccyyff iikkęę  ooddoorróóww..    

  

  

  

KK oommppuutteerr oowwaa  ssyymmuullaaccjj aa  rr oozzpprr zzeesstt rr zzeenniiaanniiaa  ssiięę  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ppoowwiieett rr zzaa  

WW  ppiieerrwwsszzyymm  ookkrreessiiee  rreeaall iizzaaccjj ii   pprrooggrraammuu  ooggrraanniicczzaanniiaa  eemmiissjj ii   ooddoorróóww  ((wwaarriiaanntt  II))  zzaa  

ddooppuusszzcczzaallnnee  mmooŜŜnnaa  uuzznnaaćć  wwyykkoonnyywwaanniiee  oobbll iicczzeeńń  wweeddłłuugg  wwyyttyycczznnyycchh  MMAAGGTTOOŚŚ  11998833..    

PPooddcczzaass  oobbll iicczzeeńń  ii   iinntteerrpprreettaaccjj ii   wwyynniikkóóww  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  ssttoossoowwaannee  jjeeddnnoossttkkii ::  

••  eemmiissjjaa::    jjzz//ss  ii   wwiieellookkrroottnnoośśccii ,,    

••  iimmiissjjaa::      jjzz//mm33  

ZZee  wwzzggllęędduu  nnaa  dduuŜŜee  zznnaacczzeenniiee  cchhwwii lloowwyycchh  zzmmiiaann  ssttęęŜŜeenniiaa  ooddoorróóww  ww  ppoowwiieettrrzzuu  

((mmeeaannddrroowwaanniiee  ssmmuuggii ,,  jjeejj   rroozzrryywwaanniiee  --  ppoowwssttaawwaanniiee  „„ oobbłłookkóóww””   ii ttpp))  zzaappaacchh  bbyywwaa  wwyyrraaźźnnyy    

mmiimmoo  ŜŜee  śśrreeddnniiee  ttrrzzyyddzziieessttoommiinnuuttoowwee  wwaarrttoośśccii   ssttęęŜŜeeńń  ssąą  dduuŜŜoo  mmnniieejjsszzee  oodd  ssttęęŜŜeenniiaa  pprrooggoowweeggoo  

((LLJJZZ==11  jjzz//mm33]] ))..  RRaacchhuunnkkoowwąą  oocceennęę  cczzęęssttoośśccii   ppoojjaawwiiaanniiaa  ssiięę  zzaappaacchhuu  nnaalleeŜŜyy  oopprrzzeećć  nnaa  

oobbll iicczzeenniiaacchh  cczzęęssttoośśccii   wwyyssttęęppoowwaanniiaa  pprrzzeekkrroocczzeeńń  LLJJZZ3300  ==  00..11  jjzz//mm33..      

PPrrooppoozzyyccjjaa  jjeesstt  ooppaarrttaa  nnaa  wwyynniikkaacchh  bbaaddaańń  PPooll ii tteecchhnniikkii   SSzzcczzeecciińńsskkiieejj ,,  pprrzzeeddssttaawwiioonnyycchh  ww  ppkktt..  

22..33..  AAnnaallooggiicczznnyy  ssppoossóóbb  iinntteerrpprreettaaccjj ii   wwyynniikkóóww  oobbll ii cczzeeńń  zzaalleeccaajjąą  wwyyttyycczznnee  nniieemmiieecckkiiee  [[11,,3300]] ..  

PPooddcczzaass  rreeaall iizzaaccjj ii   kkoolleejjnneeggoo  eettaappuu  pprrooggrraammuu  ooggrraanniicczzaanniiaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ooddoorroowwyycchh  ppoowwiinnnnyy  

bbyyćć  wwyykkoorrzzyyssttaannee  mmooddeellee  mmeeaannddrruujjąącceejj   ssmmuuggii   oorraazz  mmooddeell   „„ oobbłłookkóóww””   ((ppaattrrzz::  ZZaałłąącczznniikk  11))..  

PPrrooggrraamm  ppeerrssppeekkttyywwiicczznnyy  zzaakkłłaaddaa  zzmmiiaannęę  oorrggaanniizzaaccjj ii   ddaannyycchh  mmeetteeoorroollooggiicczznnyycchh  --  zzee  ssttaattyyssttyykk  

kkll iimmaattoollooggiicczznnyycchh  ((ssttaannyy  rróówwnnoowwaaggii   ii   rróóŜŜee  wwiiaattrróóww))  nnaa  cchhrroonnoollooggiicczznnee  cciiąąggii   oobbsseerrwwaaccjj ii   ii   

aannaall iizz..    ZZmmiieenniioonnee  mmooddeellee  ppoowwiinnnnyy  uuwwzzggllęęddnniiaaćć  kkrróóttkkooookkrreessoowwee  ff lluukkttuuaaccjjee  ssttęęŜŜeeńń,,  

aakkuummuullaaccjjęę  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ww  ookkrreessaacchh  cciisszzyy  ii   ssłłaabbyycchh  wwiiaattrróóww  oorraazz  wwppłłyywwyy  llookkaallnnyycchh  

wwaarruunnkkóóww  tteerreennoowwyycchh..      
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PPoommiiaarr yy  iimmiissjj ii   

PPooddssttaawwoowwąą  tteecchhnniikkąą  ppoommiiaarróóww  cczzęęssttoośśccii   wwyyssttęęppoowwaanniiaa  zzaappaacchhuu  ww  oottoocczzeenniiuu  eemmii ttoorróóww,,  

jjeeggoo  iinntteennssyywwnnoośśccii   oorraazz  ssttęęŜŜeeńń  ooddoorraannttóóww  LLJJZZ  [[ jj zz//mm33]]   ppoowwiinnnnaa  bbyyćć  „„ mmeettooddaa  oobbcchhooddzzeenniiaa””   

((ppaattrrzz  ppkktt  22..22..22))..  PPoollsskkaa  NNoorrmmaa,,  jjeeddnnoozznnaacczznniiee  ookkrreeśśllaajjąąccaa  ssppoossóóbb  wwyykkoonnaanniiaa  ppoommiiaarróóww  ii   

oobbll iicczzeeńń,,  zzaaggwwaarraannttuujjee  ppoowwttaarrzzaallnnoośśćć  oocceenn..  OOpprraaccoowwaanniiee  pprroojjeekkttuu  PPNN  uummiieesszzcczzoonnoo  ww  ppllaanniiee  

ddzziiaałłaańń  nnoorrmmaall iizzaaccyyjjnnyycchh  PPKKNN  nnaa  rrookk  11999988..  DDoo  cczzaassuu  ooppuubbll ii kkoowwaanniiaa  nnoorrmmyy  ppoowwiinnnnyy  

oobboowwiiąązzyywwaaćć  ooddppoowwiieeddnniiee  wwyyttyycczznnee  GGłłóówwnneeggoo  IInnssppeekkttoorraa  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  ((oopprraaccoowwaannee  

nnaa  ppooddssttaawwiiee  pprroojjeekkttuu))..  

DDooddaattkkoowwyycchh  iinnffoorrmmaaccjj ii   oo  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  ww  oottoocczzeenniiuu  eemmii ttoorróóww  mmooŜŜee  

ddoossttaarrcczzaaćć  ssyysstteemm  ggrroommaaddzzeenniiaa  ii   aannaall iizzyy  sskkaarrgg..  WWsskkaazzaannee  jjeesstt  rróówwnniieeŜŜ  wwyykkoorrzzyyssttaanniiee  iinnnnyycchh  

tteecchhnniikk  bbaaddaańń  ssooccjjoollooggiicczznnyycchh  ((oopprraaccoowwaanniiee  wwyyttyycczznnyycchh,,  ggwwaarraannttuujjąąccyycchh  rrzzeetteellnnąą  

iinntteerrpprreettaaccjjęę  wwyynniikkóóww  aannkkiieettoowwyycchh  ssoonnddaaŜŜyy  ii   ttpp))..    
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33..33..    MM EECCHHAANNII ZZMM YY  II     II NNSSTTRRUUMM EENNTTYY  EEKK OONNOOMM II CCZZNNEE  

  

RReeaall iizzaaccjjaa  ppiieerrwwsszzeeggoo  wwaarriiaannttuu  pprrooppoonnoowwaanneejj   ssttrraatteeggii ii   ooggrraanniicczzaanniiaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ooddoorroowwyycchh  

bbaazzuujjee  nnaa  wwyykkoorrzzyyssttaanniiuu  mmeecchhaanniizzmmóóww  ii   iinnssttrruummeennttóóww  eekkoonnoommiicczznnyycchh  ssttoossoowwaannyycchh  oobbeeccnniiee  

ww  ddzziieeddzziinniiee  oocchhrroonnyy  jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  lluubb  ppllaannoowwaannyycchh  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz    nnoowweell iizzaaccjjąą  UUssttaawwyy..    

  

ZZaakkłłaaddaa  ssiięę,,  ŜŜee  pprr oobblleemmyy  ooggrr aanniicczzaanniiaa  zzaappaacchhoowweejj   uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   bbęęddąą  rr oozzwwiiąązzyywwaannee      zz  

wwyykkoorr zzyyssttaanniieemm  iissttnniieejj ąącceeggoo,,  ookkrr eeśślloonneeggoo  ww  UUssttaawwiiee,,  tt rr yybbuu  nnaall iicczzaanniiaa  ooppłłaatt   zzaa  

kkoorr zzyyssttaanniiee  zzee  śśrr ooddoowwiisskkaa  ii   kkaarr   zzaa  wwyykkrr oocczzeenniiaa  pprr zzeecciiww  pprr zzeeppiissoomm  oocchhrr oonnyy  śśrr ooddoowwiisskkaa  

((AArr tt ..  111100  uusstt ..11  UUssttaawwyy)),,  wwppłłyywwaajj ąąccyycchh  ddoo  NNaarr ooddoowweeggoo  FFuunndduusszzuu  OOcchhrr oonnyy  ŚŚrr ooddoowwiisskkaa  ii   

GGoossppooddaarr kkii   WWooddnneejj   oorr aazz  ffuunndduusszzyy  wwoojj eewwóóddzzkkiicchh  ii   ggmmiinnnnyycchh..  

  

ZZggooddnniiee  zz  dduucchheemm  aarrtt..  111100  UUssttaawwyy  ssppoossóóbb  eeggzzeekkwwoowwaanniiaa  kkaarr  zzaa  pprrzzeekkrroocczzeenniiaa  ww  zzaakkrreessiiee  

oocchhrroonnyy  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  ppoowwiinniieenn  bbyyćć  uuzzaalleeŜŜnniioonnyy  oodd  rrooddzzaajjuu  zzaakkłłaadduu  ii   ssyyttuuaaccjj ii   

ww  ggmmiinniiee..  ZZaakkłłaaddyy  ssttaarree,,  aa  bbaarrddzzoo  ppoottrrzzeebbnnee  llookkaallnneejj   ssppoołłeecczznnoośśccii ,,  ppoowwiinnnnyy  mmiieećć  mmooŜŜll iiwwoośśćć  

ooddrroocczzeenniiaa  ppłłaattnnoośśccii   kkaarryy  lluubb  rroozzłłooŜŜeenniiaa  jjeejj   nnaa  rraattyy  nnaa  ookkrreess  ppiięęcciioolleettnnii   ((AArrtt..  111100cc)),,  ppoodd  

wwaarruunnkkiieemm  uussuunniięęcciiaa  ww  ttyymm  cczzaassiiee  pprrzzyycczzyynn  wwyymmiieerrzzeenniiaa  kkaarryy..  

  

PPoonniiŜŜeejj   pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  pprrooppoozzyyccjjee,,  ddoottyycczząąccee  źźrróóddeełł   śśrrooddkkóóww  uummooŜŜll iiwwiiaajjąąccyycchh  rreeaall iizzaaccjjęę  

ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  zzaaddaańń  pprrooggrraammuu  ooggrraanniicczzaanniiaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   ooddoorroowwyycchh..  

AA..    ZZee  śśrr ooddkkóóww  NNaarr ooddoowweeggoo  FFuunndduusszzuu  OOcchhrr oonnyy  ŚŚrr ooddoowwiisskkaa  ii   GGoossppooddaarr kkii   WWooddnneejj   

((zzggooddnniiee  zz  AArr tt ..  8888bb  UUssttaawwyy,,  pprr oojj eekktt ))  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  ppookkrr yyttee  kkoosszzttyy::   

aa))  wwyyppoossaaŜŜeenniiaa  ii   uuttrrzzyymmaanniiaa  llaabboorraattoorriióóww  ooddoorryymmeettrryycczznnyycchh  WWIIOOŚŚ  lluubb  iinnnnyycchh  llaabboorraattoorriióóww  

ooddoorryymmeettrryycczznnyycchh  aatteessttoowwaannyycchh  pprrzzeezz  WWIIOOŚŚ  ii   ppoossiiaaddaajjąąccyycchh  uummoowwyy  oo  ssttaałłeejj   wwssppóółłpprraaccyy  zz  

WWIIOOŚŚ  ww  zzaakkrreessiiee  mmoonnii ttoorriinngguu  śśrrooddoowwiisskkaa  ii   kkoonnttrrooll ii   iinntteerrwweennccyyjjnnyycchh,,  

bb))  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  pprroojjeekkttóóww  ssttaannddaarrddoowweeggoo  wwyyppoossaaŜŜeenniiaa  llaabboorraattoorriióóww  ooddoorryymmeettrryycczznnyycchh  

oorraazz  pprroottoottyyppóóww  aappaarraattóóww  ii   uurrzząąddzzeeńń  ppoommiiaarroowwyycchh,,  uummooŜŜll iiwwiiaajjąąccyycchh  ooggrraanniicczzeenniiee  kkoosszzttóóww  

wwyyppoossaaŜŜeenniiaa  pprraaccoowwnnii   ooddoorryymmeettrryycczznnyycchh,,  

cc))  oopprraaccoowwyywwaanniiaa  wwyyttyycczznnyycchh  ii   pprroojjeekkttóóww  nnoorrmm  ddoottyycczząąccyycchh  pprroowwaaddzzeenniiaa  ppoommiiaarróóww  eemmiissjj ii   

ii   iimmiissjj ii   ooddoorróóww,,  
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dd))  sszzkkoolleeńń  ppeerrssoonneelluu  llaabboorraattoorriióóww  ooddoorryymmeettrryycczznnyycchh  oorraazz  oopprraaccoowwyywwaanniiaa  ii   ppuubbll iikkaaccjj ii   

iinnssttrruukkccjj ii   oobbssłłuuggii   sspprrzzęęttuu  ii   wwyyttyycczznnyycchh  pprroowwaaddzzeenniiaa  ppoommiiaarróóww  

ee))  oopprraaccoowwyywwaanniiaa  nnoorrmm  lluubb//ii   wwyyttyycczznnyycchh  ddoottyycczząąccyycchh  wwyykkoonnyywwaanniiaa  ssooccjjoollooggiicczznnyycchh  bbaaddaańń  

ooppiinnii ii   lluuddnnoośśccii   oo  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  ((ttaakkiicchh  jjaakk  aannaall iizzaa  sskkaarrgg  ii   iinnnnee))  oorraazz  kkoosszzttyy  

ppuubbll iikkaaccjj ii   wwyynniikkóóww  ttyycchh  bbaaddaańń,,  

ff ))  oopprraaccoowwaanniiaa  tteecchhnniicczznnyycchh  wwyyttyycczznnyycchh  pprroowwaaddzzeenniiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii   zzaappaacchhoowwoo  uucciiąąŜŜll iiwweejj   ii   

tteecchhnniicczznnyycchh  wwyyttyycczznnyycchh  ddeezzooddoorryyzzaaccjj ii   oorraazz  iicchh  ppuubbll iikkaaccjj ii   

gg))  wwpprroowwaaddzzeenniiaa  zzaaggaaddnniieeńń  oocchhrroonnyy  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  ddoo  pprrooggrraammóóww  kkiieerruunnkkóóww  

kksszzttaałłcceenniiaa::  „„ OOcchhrroonnaa  śśrrooddoowwiisskkaa”” ,,  „„ IInnŜŜyynniieerriiaa  śśrrooddoowwiisskkaa”” ,,  „„ IInnŜŜyynniieerriiaa  ssaannii ttaarrnnaa””   ii   iinnnnyycchh      

oorraazz  oorrggaanniizzaaccjj ii   sszzkkoolleeńń  ppooddyypplloommoowwyycchh  ((ww  ttyymm  ppuubbll ii kkaaccjj ii   nniieezzbbęęddnnyycchh  sskkrryyppttóóww  ii   

ppooddrręęcczznniióóww  aakkaaddeemmiicckkiicchh))..  

  

BB..    WW  ff iinnaannssoowwaanniiuu  cczzęęśśccii   zzaaddaańń  pprr ooggrr aammuu,,  ww  ttyymm  nniieekkttóórr yycchh  zz  wwyymmiieenniioonnyycchh  ww  ppkktt ..  AA,,  

ppoowwiinnnnyy  uucczzeessttnniicczzyyćć  WWoojj eewwóóddzzkkiiee  FFuunndduusszzee  OOcchhrr oonnyy  ŚŚrr ooddoowwiisskkaa  ii   GGoossppooddaarr kkii   WWooddnneejj   

((AArr tt ..8888--8888aa))..  DDoottyycczzyy  ttoo  mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii   kkoosszzttóóww::   

aa))  wwyyppoossaaŜŜaanniiaa  ii   uuttrrzzyymmaanniiaa  ooddoorryymmeettrryycczznnyycchh  llaabboorraattoorriióóww  WWIIOOŚŚ  oorraazz  iinnnnyycchh  pprraaccoowwnnii   tteeggoo  

ttyyppuu,,  zzoobboowwiiąązzaannyycchh  ddoo  uuddzziiaałłuu  ww  mmoonnii ttoorriinngguu  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  ii   ppoommiiaarraacchh  

iinntteerrwweennccyyjjnnyycchh,,  

bb))  oopprraaccoowwaanniiaa  wwyyttyycczznnyycchh  tteecchhnniicczznnyycchh  pprroowwaaddzzeenniiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii   ssppeeccyyff iicczznnyycchh  ddllaa  

ookkrreeśślloonnyycchh  rreeggiioonnóóww  kkrraajjuu  ((nnpp..  pprrzzeettwwóórrssttwwoo  rryybb  ii   ooddppaaddóóww  rryybbnnyycchh,,  pprrzzeemmyyssłł   

wwyyddoobbyywwcczzyy  ii ttpp)),,  

cc))  bbaaddaańń  nnaauukkoowwyycchh  ii   ppoossttęęppuu  tteecchhnniicczznneeggoo  ww  ddzziieeddzziinniiee  oocchhrroonnyy  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   

ppoowwiieettrrzzaa  ii   uuppoowwsszzeecchhnniiaanniiaa  iicchh  wwyynniikkóóww,,  

dd))  oopprraaccoowwaańń  ii   wwddrraaŜŜaanniiaa  nnoowwyycchh  tteecchhnniikk  ii   tteecchhnnoollooggii ii   ddoottyycczząąccyycchh  oocchhrroonnyy  zzaappaacchhoowweejj   

jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa..  

    

CC..    PPrr zzeezz  ggmmiinnnnee  ffuunndduusszzee  oocchhrr oonnyy  śśrr ooddoowwiisskkaa  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  ppookkrr yywwaannee  kkoosszzttyy::     

aa))  ddzziiaałłaańń  mmooddeerrnniizzaaccyyjjnnyycchh  ii   iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh,,  zzwwiiąązzaannyycchh  zz  ooggrraanniicczzaanniieemm  zzaappaacchhoowweejj   

uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   nnaa  tteerreenniiee  ggmmiinnyy  ((oobbjjęęttee  pprrooggrraammeemm  uussttaalloonnyymm  pprrzzeezz  rraaddęę  ggmmiinnyy))..  

bb))  iinntteerrwweennccyyjjnnyycchh  kkoonnttrrooll ii   oorraazz  ppoommiiaarróóww  eemmiissjj ii   lluubb//ii   iimmiissjj ii ,,  wwyykkoonnyywwaannyycchh  nnaa  tteerreenniiee  

ggmmiinnyy  zzggooddnniiee  zz  pprrooggrraammeemm  uussttaalloonnyymm  pprrzzeezz  rraaddęę  ggmmiinnyy  lluubb  iinntteerrwweennccyyjjnniiee  ((ssttwwiieerrddzzeenniiee  
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wwyykkrroocczzeeńń  pprrzzeecciiww  pprrzzeeppiissoomm  oocchhrroonnyy  zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  pprrzzeezz  WWIIOOŚŚ  

ppoowwoodduujjee  oobbcciiąąŜŜeenniiee  ttyymmii   kkoosszzttaammii   zzaakkłłaadduu,,  kkttóórreemmuu  uuddoowwooddnniioonnoo  wwyykkrroocczzeenniiaa)),,    

  

DD..    WW  ff iinnaannssoowwaanniiuu  oopprr aaccoowwyywwaanniiaa  nniieekkttóórr yycchh  wwyyttyycczznnyycchh  pprr oowwaaddzzeenniiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii   ii   

wwyyttyycczznnyycchh  ddeezzooddoorr yyzzaaccjj ii   ppoowwiinnnnyy  uucczzeessttnniicczzyyćć  ssttoowwaarr zzyysszzeenniiaa  pprr oodduucceennttóóww,,  

zzaaiinntteerr eessoowwaannyycchh  pprr zzyyssppiieesszzeenniieemm  wwyyddaanniiaa  ddookkuummeennttaaccjj ii   uupprr aasszzcczzaajj ąącceejj   pprr oocceedduurr yy  

ll iicceennccyyjj nnee  ((wwyyttyycczznnee))  lluubb  wwyykkoonnaanniieemm  oopprr aaccoowwaańń  ii   wwddrr ooŜŜeenniieemm  nnoowwyycchh  tteecchhnniikk  ii   

tteecchhnnoollooggii ii ..      

  

EE..    II nnwweessttoorr zzyy//pprr oodduucceennccii   ppookkrr yywwaajj ąą  kkoosszzttyy::   

aa))  wwyykkoonnaanniiaa    oocceenn  zzaappaacchhoowweeggoo  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo,,  wwyymmaaggaannyycchh  ww  ttookkuu  

ppoossttęęppoowwaanniiaa  ll ii cceennccyyjjnneeggoo  ddoottyycczząącceeggoo  ddzziiaałłaallnnoośśccii   sszzcczzeeggóóllnniiee  uucciiąąŜŜll iiwwyycchh  zzaappaacchhoowwoo,,  

wwyykkoonnyywwaannyycchh  pprrzzeezz  bbiieeggłłyycchh  zz  ll iissttyy  MMiinniissttrraa  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa,,  ZZaassoobbóóww  

NNaattuurraallnnyycchh  ii   LLeeśśnniiccttwwaa,,  

bb))  ppoommiiaarróóww  wwyykkoonnyywwaannyycchh  ppoo  rreeaall iizzaaccjj ii   ppookkoonnttrroollnnyycchh  zzaalleecceeńń  ggmmiinnnneejj   iinnssppeekkccjj ii   oocchhrroonnyy  

śśrrooddoowwiisskkaa  lluubb//oorraazz  iinnssppeekkttoorróóww  WWIIOOŚŚ,,  

cc))  ssyysstteemmaattyycczznneejj   kkoonnttrrooll ii   sspprraawwnnoośśccii   uurrzząąddzzeeńń  ooggrraanniicczzaajjąąccyycchh  eemmiissjjęę  ooddoorróóww  ii   iicchh  

kkoonnsseerrwwaaccjj ii   ii   mmooddeerrnniizzaaccjj ii   zzggooddnniiee  zz  ppoossttęęppeemm  tteecchhnniicczznnyymm  ((ww  ooppaarrcciiuu  oo  ppuubbll iikkoowwaannee  

wwyyttyycczznnee  tteecchhnniicczznnee))..  

  

FFoorrmmuułłoowwaanniiee  pprrooppoozzyyccjj ii   mmeecchhaanniizzmmóóww  ii   iinnssttrruummeennttóóww  eekkoonnoommiicczznnyycchh,,  nniieezzbbęęddnnyycchh  ww  

cczzaassiiee  rreeaall iizzaaccjj ii   ppeerrssppeekkttyywwiicczznnyycchh  pprrooggrraammóóww  ddzziiaałłaanniiaa,,  bbyyłłoobbyy  pprrzzeeddwwcczzeessnnee  ii   wwyykkrraacczzaa  

ppoozzaa  zzaakkrreess  oopprraaccoowwaanniiaa  wwssttęęppnneeggoo  pprroojjeekkttuu  ssttrraatteeggii ii   zzmmnniieejjsszzaanniiaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   zzaappaacchhoowweejj ..      
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33..44..    RRAAMM OOWWYY  PPRROOGGRRAAMM   RREEAALL II ZZAACCJJII   SSTTRRAATTEEGGII II   OOGGRRAANNII CCZZEENNII AA    
                UUCCIIĄĄśśLL II WWOOŚŚCCII   ZZAAPPAACCHHOOWWEEJJ    ((11999977  --  22000000))  
  

  
33..44..11..  RReegguullaaccjj ee  ffoorr mmaallnnoo--pprr aawwnnee  ii   tteecchhnniikkii   ppoommiiaarr oowwoo--kkoonntt rr oollnnee    
  
ZZaaddaanniiaa  
  
11..  OOpprraaccoowwaanniiee  pprroojjeekkttóóww  nniieezzbbęęddnnyycchh  aakkttóóww  pprraawwnnyycchh  
    
22..  OOpprraaccoowwaanniiee  wwyyttyycczznnyycchh  pprrzzyyggoottoowwyywwaanniiaa  oocceenn  zzaappaacchhoowweeggoo  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  
śśrrooddoowwiisskkoo  

    
33..  OOpprraaccoowwaanniiee  pprroojjeekkttóóww  PPoollsskkiicchh  NNoorrmm::    

∗∗  „„ OOcchhrroonnaa  cczzyyssttoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa..  OOddoorryymmeettrriiaa..  PPoommiiaarryy  ll iicczzbbyy  jjeeddnnoosstteekk  zzaappaacchhoowwyycchh  
mmeettooddąą  rroozzcciieeńńcczzeeńń  ((eemmiissjjaa))””   

∗∗  „„ OOcchhrroonnaa  cczzyyssttoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa..  OOddoorryymmeettrriiaa..  PPoommiiaarryy  ll iicczzbbyy  jjeeddnnoosstteekk  zzaappaacchhoowwyycchh  
mmeettooddąą  rroozzcciieeńńcczzeeńń  ((eemmiissjjaa))””   

  
44..  OOrrggaanniizzaaccjjaa  ssiieeccii   pprraaccoowwnnii   ooddoorryymmeettrryycczznnyycchh  ((ww  LLaabboorraattoorriiaacchh  WWIIOOŚŚ  lluubb//ii   iinnnnyycchh  

ppllaaccóówwkkaacchh,,  uuppoowwaaŜŜnniioonnyycchh  pprrzzeezz  WWIIOOŚŚ))  
∗∗  wwyyppoossaaŜŜeenniiee  llaabboorraattoorriióóww  
∗∗  sszzkkoolleenniiee  kkaaddrryy  
∗∗  oorrggaanniizzaaccjjaa  ssyysstteemmuu  kkoonnttrroollnnyycchh  aannaall iizz  mmiięęddzzyyllaabboorraattoorryyjjnnyycchh    
∗∗  oorrggaanniizzaaccjjaa  ssyysstteemmuu  ggrroommaaddzzeenniiaa  wwyynniikkóóww  bbaaddaańń  eemmiissjj ii   ii   iimmiissjj ii   ((ddaannee  ddoo  ppuubbll iikkaaccjj ii   ww  

iinnffoorrmmaattoorraacchh,,  ttwwoorrzzeenniiee  bbaannkkuu  wwsskkaaźźnniikkóóww  eemmiissjj ii   ooddoorróóww))  
  

55..  OOrrggaanniizzaaccjjaa  ssyysstteemmuu  nniieeuussttaannnneeggoo  ggrroommaaddzzeenniiaa  ii   aannaall iizz  sskkaarrgg  lluuddnnoośśccii   
  
66..  OOpprraaccoowwaanniiee  pprroojjeekkttuu  wwyyttyycczznnyycchh  pprroowwaaddzzeenniiaa  ssooccjjoollooggiicczznnyycchh  bbaaddaańń  ooppiinnii ii   lluuddnnoośśccii   oo  

zzaappaacchhoowweejj   jjaakkoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa  
  
77..  OOpprraaccoowwaanniiee  tteecchhnniikk  oobbll iicczzeenniioowwyycchh::  

∗∗  SSpprreeccyyzzoowwaanniiee  uupprroosszzcczzoonneejj   mmeettooddyykkii   oobbll iicczzaanniiaa  rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaanniiaa  ssiięę  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  
ooddoorroowwyycchh  zzggooddnneejj   zz  mmooddeelleemm  ssmmuuggii   mmeeaannddrruujjąącceejj   

∗∗  OOpprraaccoowwaanniiee  oopprrooggrraammoowwaanniiaa  ddllaa  ppoottrrzzeebb  tteessttoowwaanneejj   mmeettooddyykkii   
∗∗  PPrróóbbyy  ssyymmuullaaccjj ii   ii   aannaall iizzaa;;  sspprreeccyyzzoowwaanniiee  wwaarruunnkkóóww  ddooppuusszzcczzaallnnoośśccii   ssttoossoowwaanniiaa  

uupprroosszzcczzoonneejj   mmeettooddyykkii     
∗∗  OOpprraaccoowwaanniiee  ooppeerraaccyyjjnneejj   wweerrssjj ii   oopprrooggrraammoowwaanniiaa  
∗∗  OOpprraaccoowwaanniiee  bbaaddaawwcczzeejj   wweerrssjj ii   ggaauussssoowwsskkiieeggoo  mmooddeelluu  oobbłłookkóóww  
∗∗  PPrrzzeegglląądd  ll ii tteerraattuurroowwyy  ii   oopprraaccoowwaanniiee  pprrooppoozzyyccjj ii   ww  zzaakkrreessiiee  uupprroosszzcczzoonnyycchh  mmeettoodd  

mmooddeelloowwaanniiaa  pprrzzeeppłłyywwóóww  mmeezzoosskkaalloowwyycchh  
∗∗  OOrrggaanniizzaaccjjaa    ii   wwddrrooŜŜeenniiee  ssyysstteemmuu    ggrroommaaddzzeenniiaa  ddaannyycchh    IIMMGGWW  uummooŜŜll iiwwiiaajjąącceeggoo  iicchh  

oorrggaanniizzaaccjjęę  cchhrroonnoollooggiicczznnąą  
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33..44..22..    KK llaassyyff iikkaaccjj aa  ddzziiaałłaallnnoośśccii   ggoossppooddaarr cczzeejj   ii   bbaannkk  tteecchhnniicczznnyycchh  wwyyttyycczznnyycchh  

  
ZZaaddaanniiaa  
II   KKllaassyyff iikkaaccjjaa  źźrróóddeełł     eemmiissjj ii   ooddoorróóww  zz  ddzziiaałłaallnnoośśccii   ggoossppooddaarrcczzeejj   

11..  PPooddzziiaałł   źźrróóddeełł   eemmiissjj ii   ooddoorróóww  nnaa  kkaatteeggoorriiee  ((ww  zzaalleeŜŜnnoośśccii   oodd  tteecchhnniikkii   pprroodduukkccjj ii ,,  

tteecchhnnoollooggii ii   wwyyttwwaarrzzaanniiaa,,  ssttoossoowwaannyycchh  uurrzząąddzzeeńń,,  wwiieellkkoośśccii   pprroodduukkccjj ii ,,  wwiieellkkoośśccii   

ssttrruummiieenniiaa  eemmiissjj ii ,,  cchhaarraakktteerryyssttyykkii   ssuubbssttaannccjj ii   zzaappaacchhoowwyycchh))..  

22..  OOkkrreeśślleenniiee  kkllaassyy  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii   zzaappaacchhoowweejj   ddaanneejj   kkaatteeggoorrii ii   źźrróóddłłaa  eemmiissjj ii   ooddoorróóww  ((ddllaa  

ppoottrrzzeebb  ppoossttęęppoowwaanniiaa  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnneeggoo  ww  cceelluu  ooggrraanniicczzeenniiaa  uucciiąąŜŜll iiwwoośśccii ))..  

33..  SSppoorrzząąddzzeenniiee  wwyykkaazzuu  źźrróóddeełł   oobbjjęęttyycchh  oobboowwiiąązzkkiieemm  ooggrraanniicczzeenniiaa  eemmiissjj ii   ooddoorróóww  ww  

ppiieerrwwsszzeejj   kkoolleejjnnoośśccii   ((ww  ookkrreessiiee  ookkoołłoo  55  llaatt))..  

IIII..  OOpprraaccoowwaanniiee  wwyyttyycczznnyycchh  tteecchhnniicczznnyycchh  oocchhrroonnyy  śśrrooddoowwiisskkaa  ((WWTTOOŚŚ))  ddllaa  wwyybbrraannyycchh  

  ddzziiaałłóóww  ggoossppooddaarrkkii ..    

    
RRaammoowwyy  zzaakkrreess  WWTTOOŚŚ  
  
II..  SSttaann  tteecchhnniikkii   wwyyttwwaarrzzaanniiaa  ww  wwyybbrraannyymm  ddzziiaallee  ggoossppooddaarrkkii   ((pprrzzyykkłłaaddoowwoo::  pprrzzeemmyyssłł   

ccuukkrroowwnniicczzyy))..  
AA..  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  pprroocceessóóww,,  aappaarraattóóww,,  uurrzząąddzzeeńń  ii   tteecchhnniikkii   pprroodduukkccjj ii   ww  wwyybbrraannyycchh  

zzaakkłłaaddaacchh..  
BB..  OOkkrreeśślleenniiee  wwsskkaaźźnniikkóóww  zzuuŜŜyycciiaa  eenneerrggii ii ,,  wwooddyy,,  mmeeddiióóww  ppoommooccnniicczzyycchh..  
CC..  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  iinnssttaallaaccjj ii   oocchhrroonnyy  śśrrooddoowwiisskkaa..  
DD..  WWsskkaaźźnniikkii   eemmiissjj ii   zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ooddpprroowwaaddzzaannyycchh  ddoo  śśrrooddoowwiisskkaa..  

IIII..  SSttaann  pprraawwnnyy  ww  zzaakkrreessiiee  oocchhrroonnyy  śśrrooddoowwiisskkaa  ww  wwyybbrraannyymm  ddzziiaallee  ggoossppooddaarrkkii   
AA..  NNoorrmmyy  śśrrooddoowwiisskkoowwee  ddllaa  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ww  wwyybbrraannyymm  ddzziiaallee  ggoossppooddaarrkkii   

oobboowwiiąązzuujjąąccee  ww  PPoollssccee..    
BB..  PPoorróówwnnaanniiee  zz  wwyymmaaggaanniiaammii   UUnnii ii   EEuurrooppeejjsskkiieejj ((UUEE))..  

IIIIII..  SSttaann  eeffeekkttyywwnnoośśccii   śśrrooddoowwiisskkoowweejj   ww  wwyybbrraannyymm  ddzziiaallee  ggoossppooddaarrkkii ..  
AA..  PPoorróówwnnaanniiee  ssttoossoowwaannyycchh  tteecchhnniikk  ooggrraanniicczzeenniiaa  zzaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa    śśrrooddoowwiisskkaa..  
BB..  OOcceennaa  eeffeekkttyywwnnoośśccii   eekkoonnoommiicczznneejj   ssttoossoowwaannyycchh  tteecchhnniikk  ooggrraanniicczzeenniiaa  

zzaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa  śśrrooddoowwiisskkaa..  
CC..  WWyybbrraanniiee  nnaajj lleeppsszzyycchh  ddoossttęęppnnyycchh  tteecchhnniikk  ddllaa  ddaanneeggoo  ddzziiaałłuu  ggoossppooddaarrkkii ..  

IIVV..  KKoonnttrroollaa  zzaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa  śśrrooddoowwiisskkaa  ww  wwyybbrraannyymm  ddzziiaallee  ggoossppooddaarrkkii ..  
AA..  PPrrooppoonnoowwaannee  pprroocceedduurryy  kkoonnttrroollnnee  ((kkoonnttrroollaa  pprrzzeebbiieegguu  pprroocceessuu  

tteecchhnnoollooggiicczznneeggoo  nnaa  ppooddssttaawwiiee  wwyybbrraannyycchh  ppaarraammeettrróóww))..  
BB..  PPrrooppoonnoowwaannee  mmeettooddyykkii   ppoommiiaarroowwee..  

  
ZZaałłąącczznniikkii   
11..  WWyykkaazz  ddzziiaałłaallnnoośśccii   ggoossppooddaarrcczzyycchh  ppootteennccjjaallnniiee  uucciiąąŜŜll iiwwyycchh  zzaappaacchhoowwoo  
22..  HHaarrmmoonnooggrraamm  oopprraaccoowwyywwaanniiaa  WWTTOOŚŚ  ddllaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii   ggoossppooddaarrcczzyycchh  uucciiąąŜŜll iiwwyycchh  
  zzaappaacchhoowwoo..  
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33..44..33..    KK llaassyyff iikkaaccjj aa  mmeettoodd  ddeezzooddoorr yyzzaaccjj ii   ii   bbaannkk  tteecchhnniicczznnyycchh  wwyyttyycczznnyycchh  
  
  
ZZaaddaanniiaa  
  
1. Uszeregowanie technik dezodoryzacji gazów według ich potencjalnej przydatności do celów 

strategii (szczegółowa analiza doniesień literaturowych, wizytacja wybranych instalacji 

krajowych i zagranicznych, oceny skuteczności) 

  

2. Analiza dorobku i zamierzeń polskich jednostek badawczych i projektowych (wskazanie 

kandydatów na listę biegłych Ministra OŚZNiL w zakresie poszczególnych technik 

dezodoryzacji)  

  

3. Opracowanie ramowego zakresu „Technicznych wytycznych dezodoryzacji”, stopniowo 

włączanych do „Zeszytu wytycznych dezodoryzacji gazów odlotowych”  

  
 Charakterystyka metody dezodoryzacji: 
 opis technologii, moŜliwe rozwiązania techniczne, zasady eksploatacji, wykaz obszarów stosowalności z 

określeniem gwarantowanych stopni oczyszczenia gazów, powstających odpadów, sposób szacowania kosztów, 
sposób kontroli prawidłowości prowadzenia procesu itp  

  

4. Opracowanie informatora dotyczącego przydatności róŜnych technik dezodoryzacji dla 

poszczególnych branŜ (rodzajów źródeł) - opracowania poprzedzającego skompletowanie 

„Zeszytu wytycznych dezodoryzacji” 

  

5. Opracowanie szczegółowych TWDez dla wybranych technik dezodoryzacji (w kolejności 

określonej w oparciu o analizę potrzeb ochrony powietrza, skuteczności metod i kosztów)  

  

6. Opracowanie i realizacja programu pilotaŜowego wdraŜania technik dezodoryzacji do 

praktyki, w którego skład wejdą badania technik dezodoryzacji w skali pilotowej a następnie 

budowa instalacji referencyjnych, 
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ZZaałłąącczznniikk  nnrr  11  
WWyykkaazz  ddzziiaałłaallnnoośśccii   ggoossppooddaarr cczzyycchh  ppootteennccjj aallnniiee  uucciiąąŜŜll iiwwyycchh  zzaappaacchhoowwoo    

((wwgg  pprr ooppoozzyyccjj ii   OOPPWW  „„ EEkkoocchheemm”” ))  
  

DDZZIIAAŁŁ  GGRRUUPPAA  KKaatteeggoorriiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii   

11  22  33  

RROOLLNNIICCTTWWOO  CCHHÓÓWW  II   HHOODDOOWWLLAA    
ZZWWIIEERRZZĄĄTT  

HHooddoowwllaa  zzwwiieerrzząątt,,  hhooddoowwllaa  ddrroobbiiuu  

KKOOPPAALLNNIICCTTWWOO  WWYYDDOOBBYYCCIIEE                
RROOPPYY,,  NNAAFFTTYY                  II   
GGAAZZUU  

OOddwwiieerrttyy  ii   ppaarrkkii   zzbbiioorrnniikkóóww,,  iinnssttaallaaccjjee  wwssttęęppnneejj   

oobbrróóbbkkii   

PPRRZZEETTWWÓÓRRSSTTWWOO  
PPRRZZEEMMYYSSŁŁOOWWEE  

PPRRZZEEMMYYSSŁŁ                  
SSPPOOśśYYWWCCZZYY  

PPrroodduukkccjjaa  ttłłuusszzcczzóóww  rroośśll ii nnnnyycchh  ii   zzwwiieerrzzęęccyycchh  

    PPrroodduukkccjjaa  ii   pprrzzeettwwóórrssttwwoo::  mmiięęssaa,,  ddrroobbiiuu,,  rryybb  

    UUttyyll ii zzaaccjjaa  ooddppaaddóóww  zz  pprroodduukkccjj ii   ii   pprrzzeettwwóórrssttwwaa  mmiięęssaa,,  
ddrroobbiiuu  ii   rryybb  

    PPrroodduukkccjjaa  ppaasszz  

    PPrrzzeettwwóórrssttwwoo  oowwooccóóww  ii   wwaarrzzyyww  ((ww  ttyymm    

zziieemmnniiaakkóóww))  

    BBrroowwaarryy  ii   ggoorrzzeellnniiee  

    PPrroodduukkccjjaa  ddrrooŜŜddŜŜyy  

    CCuukkrroowwnniiee  

    PPrrzzeemmyyssłł   wwyyrroobbóóww  ccuukkiieerrnniicczzyycchh  

    PPaallaarrnniiee  kkaawwyy  

    PPrroodduukkccjjaa  pprrzzyypprraaww  ii   nnaappoojjóóww  

    PPrroodduukkccjjaa  wwyyrroobbóóww  ttyyttoonniioowwyycchh  

  PPRRZZEEMMYYSSŁŁ                
WWŁŁÓÓKKIIEENNNNIICCZZYY  

PPrroodduukkccjjaa  ttkkaanniinn  

  PPRRZZEEMMYYSSŁŁ                  
SSKKÓÓRRZZAANNYY  

GGaarrbbaarrnniiee  

  PPRRZZEEMMYYSSŁŁ  PPrroodduukkccjjaa  ppłłyytt  ii   sskklleejjeekk          

  DDRRZZEEWWNNYY  SSuucchhaa  ddeessttyyllaaccjjaa  ddrreewwnnaa  

  PPRRZZEEMMYYSSŁŁ            
CCEELLUULLOOZZOOWWOO--  

PPrroodduukkccjjaa  cceelluulloozzyy  

  PPAAPPIIEERRNNIICCZZYY  PPooll ii ggrraaff iiaa  

  PPRRZZEETTWWÓÓRRSSTTWWOO  PPrroodduukkccjjaa  bbeennzzyynn  

  RROOPPYY  NNAAFFTTOOWWEEJJ  PPrroodduukkccjjaa  wwęęgglloowwooddoorróóww  

    PPrroodduukkccjjaa  bbii ttuummóóww  nnaaff ttoowwyycchh  
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    TTeerrmmiinnaallee  ppaall iiwwoowwee  

    SSttaaccjjee  ppaall iiww  ppłł yynnnnyycchh  ii   ggaazzoowwyycchh  
  

11  22  33  

ccdd..    PPrroodduukkccjjaa  zzwwiiąązzkkóóww  oorrggaannii cczznnyycchh  

PPRRZZEETTWWÓÓRRSSTTWWOO  PPRROODDUUKKCCJJAA  PPrroodduukkccjjaa  zzwwiiąązzkkóóww  nniieeoorrggaanniicczznnyycchh  

PPRRZZEEMMYYSSŁŁOOWWEE  CCHHEEMMIIKKAALLIIÓÓWW  PPrroodduukkccjjaa  nnaawwoozzóóww  sszzttuucczznnyycchh  

    KKookkssoocchheemmiiaa  

    PPrroodduukkccjjaa  ffaarrmmaacceeuuttyykkóóww  

    RRoośśll iinnnnee  pprroodduukkttyy  ll eecczznniicczzee  

    PPrroodduukkccjjaa  śśrrooddkkóóww  zzaappaacchhoowwyycchh  

    PPrroodduukkccjjaa  mmyyddłłaa  ii   ddeetteerrggeennttóóww    

    WWłłóókknnaa  sszzttuucczznnee  

    WWłłóókknnaa  cchheemmiicczznnee  

    PPrroodduukkccjjaa  ttwwoorrzzyyww  sszzttuucczznnyycchh  

  PPRROODDUUKKCCJJAA  
WWYYRROOBBÓÓWW  ZZ  
GGUUMMYY  

PPrrzzeettwwóórrssttwwoo  gguummyy  

PPrroodduukkccjjaa  wwyyrroobbóóww  gguummoowwyycchh  

  II   ZZ  TTWWOORRZZYYWW  PPrrzzeettwwóórrssttwwoo  ttwwoorrzzyyww  sszzttuucczznnyycchh      

  SSZZTTUUCCZZNNYYCCHH  PPrroodduukkccjjaa  ffaarrbb  ii   llaakkiieerróóww  

  PPRRZZEEMMYYSSŁŁ    OObbrróóbbkkaa  ppoowwiieerrzzcchhnniioowwaa  mmeettaall ii   ((ggaallwwaanniizzeerrnniiee))  

  MMEETTAALLOOWWYY  OOddlleewwnniiccttwwoo  

    LLaakkiieerrnniiee  

UUSSŁŁUUGGII  UUSSŁŁUUGGII  OOcczzyysszzcczzaallnniiee  śścciieekkóóww  kkoommuunnaallnnyycchh  

KKOOMMUUNNAALLNNEE  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  WWyyssyyppiisskkaa  ooddppaaddóóww  kkoommuunnaallnnyycchh  

  GGOOSSPPOODDAARRKKII  KKoommppoossttoowwaanniiee  

  OODDPPAADDAAMMII  ZZlleewwnniiee  nniieecczzyyssttoośśccii   

  SSTTAAŁŁYYMMII  KKoottłłoowwnniiee,,  ppiieeccee,,  ppaalleenniisskkaa  

  II   PPŁŁYYNNNNYYMMII;;  SSppaallaarrnniiee  ooddppaaddóóww  

  UUSSŁŁUUGGII  TTrraannssppoorrtt  ii   ppaarrkkiinnggii   

  PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE  HHaannddeell   hhuurrttoowwyy  ii   ddeettaall ii cczznnyy  

    GGaassttrroonnoommiiaa  

    PPrraallnniiee  

    WWaarrsszzttaattyy  
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ZZaałłąącczznniikk  nnrr  22  
  

HHaarr mmoonnooggrr aamm  oopprr aaccoowwaanniiaa  WWTTOOŚŚ  ddllaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii   ggoossppooddaarr cczzyycchh  uucciiąąŜŜll iiwwyycchh  
zzaappaacchhoowwoo    ((wwgg..  pprr ooppoozzyyccjj ii   OOPPWW  „„ EEkkoocchheemm”” ))  

  

LLpp..  DDzziiaałł   ggoossppooddaarrkkii   TTeerrmmiinn  rreeaall ii zzaaccjj ii   KKoooorrddyynnaattoorr** **   

11  22  33  44  

  UUSSŁŁ UUGGII   KK OOMM UUNNAALL NNEE      

11  OOcczzyysszzcczzaallnniiee  śścciieekkóóww  11999988    

22  SSkkłłaaddoowwiisskkaa  ooddppaaddóóww  kkoommuunnaallnnyycchh  11999988    

33  SSppaallaarrnniiee  ooddppaaddóóww  11999988    

44  KKoommppoossttoowwnniiee  11999988    

  RROOLL NNII CCTTWWOO      

66  CChhóóww  ii   hhooddoowwllaa  zzwwiieerrzząątt  ii   ddrroobbiiuu  11999999    

  PPRRZZEEMM YYSSŁŁ       

77  PPrrzzeemmyyssłł   ttłł uusszzcczzoowwyy  11999999    

88  PPrrzzeemmyyssłł   ccuukkrroowwnnii cczzyy  11999999    

99  PPrrzzeemmyyssłł   mmiięęssnnyy  11999999    

1100  PPrroodduukkccjjaa  ppaasszz  11999999    

1111  uuttyyll ii zzaaccjjaa  ooddppaaddóóww  zz  pprroodduukkccjj ii   ii   pprrzzeettwwóórrssttwwaa  
mmiięęssaa,,  ddrroobbiiuu  ii   rryybb  

11999999    

  PPRRZZEEMM YYSSŁŁ   CCHHEEMM II CCZZNNYY      

1122  PPrroodduukkccjjaa  ffaarrmmaacceeuuttyykkóóww  11999988    

1133  KKookkssoocchheemmiiaa  22000000    

1144  PPrroodduukkccjjaa  nnaawwoozzóóww  sszzttuucczznnyycchh  11999999    

1155  PPrroodduukkccjjaa  gguummyy  ii   wwyyrroobbóóww  gguummoowwyycchh  22000011    

1166  PPrrzzeettwwóórrssttwwoo  ttwwoorrzzyyww  sszzttuucczznnyycchh  22000011    

  PPRRZZEEMM YYSSŁŁ   MM EETTAALL OOWWYY      

1177  OOddlleewwnniiee  ŜŜeell iiwwaa  ii   mmeettaall ii   kkoolloorroowwyycchh  22000000    

1188  LLaakkiieerrnniiee  22000000    

1199    GGaallwwaanniizzeerrnniiee  22000000    

  PPRRZZEEMM YYSSŁŁ   WWŁŁ ÓÓKK II EENNNNII CCZZYY      

2200  PPrroodduukkccjjaa  ttkkaanniinn  11999988    

  PPRRZZEEMM YYSSŁŁ   DDRRZZEEWWNNYY      

2211  PPrroodduukkccjjaa  cceelluulloozzyy  11999988    

  
** **     KKoooorrddyynnaattoorr  wwiinniieenn  zzoossttaaćć  uussttaalloonnyy  ppoo  pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiuu  rroozzeezznnaanniiaa  aakkttuuaallnneejj         
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                      ssyyttuuaaccjj ii     oorrggaanniizzaaccyyjjnneejj   ww  bbrraannŜŜaacchh..  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKRES I ORGANIZACJA DORAŹNYCH  DZIAŁAŃ  

W DZIEDZINIE OCHRONY ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA 

 

1997 - 2000 

 

 

 

 

Oznaczenia: 

 

CLO  Centralne Laboratorium Odorymetryczne      
  (Politechnika Szczecińska) 
ZAS  Zespół Analizy Skarg 
  (Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa) 
ZMT  Zespół Modelowania Transportu Zanieczyszczeń 
  (Politechnika Warszawska)  
ZWT1  Zespół ds Banku wytycznych technicznych prowadzenia działalności 
  (OPW „EKOCHEM” ) 
ZWT2  Zespół ds Banku wytycznych technicznych dezodoryzacji gazów 
  (Politechnika Wrocławska) 
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1998-2000  
CLO   

11..  OOpprraaccoowwaanniiee  pprroojjeekkttóóww  PPoollsskkiicchh  NNoorrmm::    
∗∗  „„ OOcchhrroonnaa  cczzyyssttoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa..  OOddoorryymmeettrriiaa..  PPoommiiaarryy  ll iicczzbbyy  

jjeeddnnoosstteekk  zzaappaacchhoowwyycchh  mmeettooddąą  rroozzcciieeńńcczzeeńń  ((eemmiissjjaa))””   
∗∗  „„ OOcchhrroonnaa  cczzyyssttoośśccii   ppoowwiieettrrzzaa..  OOddoorryymmeettrriiaa..  PPoommiiaarryy  cczzęęssttoośśccii   

wwyyssttęęppoowwaanniiaa  zzaappaacchhuu  ww  śśrrooddoowwiisskkuu  ((iimmiissjjaa  ooddoorróóww))””   
22..  SSzzkkoolleenniiee  eekkssppeerrttóóww  ooddoorryymmeettrrii ii   
33..  WWyyppoossaaŜŜaanniiee  pprraaccoowwnnii   ooddoorryymmeettrryycczznnyycchh  
44..  OOpprraaccoowwaanniiee  wwyyttyycczznnyycchh  pprrzzyyggoottoowwyywwaanniiaa  oocceenn  zzaappaacchhoowweeggoo  

ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  ((ppuubbll iikkaaccjjaa))  
55..  KKoommpplleettoowwaanniiee  bbaannkkuu    wwsskkaaŜŜnniikkóóww  eemmiissjj ii   ooddoorróóww  
  

  

11999988--22000000  
ZZAASS  

  
11..  OOpprraaccoowwaanniiee  wwyyttyycczznnyycchh  pprroowwaaddzzeenniiaa  ssooccjjoollooggiicczznnyycchh  bbaaddaańń  ooppiinnii ii   lluuddnnoośśccii   oo  

jjaakkoośśccii   śśrrooddoowwiisskkaa  
22..  OOrrggaanniizzaaccjjaa  ssyysstteemmuu  ggrroommaaddzzeenniiaa  ii   aannaall iizzyy  sskkaarrgg  lluuddnnoośśccii     
33..  OOrrggaanniizzaaccjjaa  ssyysstteemmuu  uuppoowwsszzeecchhnniiaanniiaa  wwyynniikkóóww  ((BBiibbll iiootteekkaa  MMoonnii ttoorriinngguu??  

PPuubbll iikkaaccjjee  IIOOŚŚ??))  
44..  UUrruucchhoommiieenniiee  ssyysstteemmuu      
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

1997-    
Uzgodnienie  projektu  strategii    

MM OOŚŚZZNNiiLL ,,    MM ZZiiOOSS,,    PPII OOŚŚ,,  
PPrrzzyyggoottoowwaanniiee  pprroojjeekkttóóww  RRoozzppoorrzząąddzzeeńń  MMiinniissttrraa,,    

((kkoooorrddyynnaaccjjaa  ccaałłoośśccii   pprraaccyy,,    

PPOOWWOOŁŁ AANNII EE    KK RRAAJJOOWWEEGGOO  

1998-2000  
ZZMM TT  

  
11..  SSpprreeccyyzzoowwaanniiee  uupprroosszzcczzoonneejj   mmeettooddyykkii   oobbll iicczzaanniiaa  

rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaanniiaa  ssiięę  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń  ooddoorroowwyycchh  zzggooddnneejj   zz  
mmooddeelleemm  ssmmuuggii   mmeeaannddrruujjąącceejj   

22..  OOpprraaccoowwaanniiee  oopprrooggrraammoowwaanniiaa  ddllaa  ppoottrrzzeebb  tteessttoowwaanneejj   mmeettooddyykkii   
33..  PPrróóbbyy  ssyymmuullaaccjj ii   ii   aannaall iizzaa;;  sspprreeccyyzzoowwaanniiee  wwaarruunnkkóóww  

ddooppuusszzcczzaallnnoośśccii   ssttoossoowwaanniiaa  uupprroosszzcczzoonneejj   mmeettooddyykkii   oobbll iicczzeeńń  
44..  OOpprraaccoowwaanniiee  ooppeerraaccyyjjnneejj   wweerrssjj ii   oopprrooggrraammoowwaanniiaa  
55..  OOpprraaccoowwaanniiee  bbaaddaawwcczzeejj   wweerrssjj ii   ggaauussssoowwsskkiieeggoo  mmooddeelluu  oobbłłookkóóww  
66..  PPrrzzeegglląądd  ll ii tteerraattuurroowwyy  ii   oopprraaccoowwaanniiee  pprrooppoozzyyccjj ii   ww  zzaakkrreessiiee  

uupprroosszzcczzoonnyycchh  mmeettoodd  mmooddeelloowwaanniiaa  pprrzzeeppłłyywwóóww  mmeezzoosskkaalloowwyycchh  
77..  OOrrggaanniizzaaccjjaa    ii   wwddrrooŜŜeenniiee  ssyysstteemmuu    ggrroommaaddzzeenniiaa  ddaannyycchh    IIMMGGWW  

wwyymmiiaannaa  iinnffoorrmmaaccjj ii ,,  
wwssppóółłpprraaccaa  



  

  
9911   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   LITERATURA 

 

11999988--22000000  
ZZBBWW11  

1. Klasyfikacja źródeł emisji odorów z działalności gospodarczej  
∗ Podział źródeł emisji odorów na kategorie (w zaleŜności od technik 

produkcji, technologii wytwarzania, stosowanych urządzeń, wielkości 
produkcji, wielkości strumienia emisji, charakterystyki substancji 
zapachowych) 

∗ Określenie klasy uciąŜliwości zapachowej danej kategorii źródła 
emisji odorów (dla potrzeb postępowania administracyjnego w celu 
ograniczenia uciąŜliwości) 

∗ Sporządzenie wykazu źródeł objętych obowiązkiem ograniczenia 
emisji odorów w pierwszej kolejności (w okresie około 5 lat) 

2. Opracowanie wytycznych technicznych WT dla wybranych działów 
gospodarki 

Propozycje OPW „EKOCHEM”: Usługi komunalne, przemysł 
farmaceutyczny, przemysł drzewny, przemysł włókienniczy, 

przemysł mięsny, przemysł tłuszczowy, produkcja pasz, 
chów i hodowla zwierząt i drobiu, przemysł cukrowniczy i inne*) 
 

11999988--22000000  
ZZBBWW22  

1. Uszeregowanie technik dezodoryzacji gazów według ich potencjalnej 
przydatności do celów strategii (szczegółowa analiza doniesień 
literaturowych, wizytacja wybranych instalacji krajowych i zagranicznych, 
oceny skuteczności) 

2. Analiza dorobku i zamierzeń polskich jednostek badawczych i projektowych 
(wskazanie kandydatów na listę biegłych Ministra OŚZNiL w zakresie 
poszczególnych technik dezodoryzacji)  

3. Opracowanie ramowego zakresu „Technicznych wytycznych dezodoryzacji” 
, TWDez (jak w cz. B pkt II), stopniowo włączanych do „Zeszytu 
wytycznych dezodoryzacji gazów odlotowych”  

 Opracowanie technicznych wytycznych dezodoryzacji. Propozycja 
Politechniki Wrocławskiej: Biologiczne oczyszczanie gazów,  

 chemisorpcja, ozonowanie, dopalanie i inne*) 
4. Przygotowanie mechanizmów wdraŜania nowych technik dezodoryzacji 
 

  --11999988  
    nnaa  sszzcczzeebblluu  mmiinniisstteerr iiaallnnyymm::   
    PPKK NN,,    KK BBNN,,  NNFFOOŚŚ......  
      uussttaalleenniiee  zzaassaadd  ff iinnaannssoowwaanniiaa  rreeaall iizzaaccjj ii   pprrooggrraammuu  ii ttdd  
      kkoommppeetteennccjjee  kkiieerroowwnniikkóóww  zzaaddaańń,,......))    

    KK OOOORRDDYYNNAATTOORRAA   

wwyymmiiaannaa  iinnffoorrmmaaccjj ii ,,  
wwssppóółłpprraaccaa  

wwyymmiiaannaa    
iinnffoorrmmaaccjj ii ,,  
wwssppóółłpprraaccaa  
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