
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

Warszawa, 09 lutego 2017 r. 
DWKI-WPB.513.1.2017.KK 

Pan 
Marek Michalak 
Rzecznik Praw Dziecka 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

odpowiadając na pismo z 9 stycznia 2017 r. nr ZEW.422.2.2017.AP dotyczące 
wielokrotnego przekraczania norm zanieczyszczenia powietrza w różnych 
regionach kraju i ochrony mieszkańców tych regionów, a w szczególności dzieci 
uprzejmie informuję, że systemowe działania ochronne wynikają  z przepisów 
art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska 1 . W przypadku _ryzyka 
wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, 
dopuszczalnego lub docelowego substancji zanieczyszczających powietrze, 
wojewódzki zespół  zarządzania kryzysowego, o którym mowa w art. 14 ust. 7 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym2  informuje 
właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego: wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast i starostów o konieczności podjęcia działań  określonych 
planem działań  krótkoterminowych. 

Według przepisów § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach3  organ 
prowadzący szkołę  lub placówkę  może zawiesić  zajęcia na czas oznaczony, 
w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić  zagrożenie bezpieczeństwa 
uczniów m.in. związane z utrudnieniem w dotarciu ucznia do szkoty lub 
placówki lub powrotem. Natomiast dyrektor, za zgodą  organu prowadzącego, 
może zawiesić  zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie 
zdarzenia, które mogą  zagrozić  zdrowiu uczniów (§ 18 ust. 2 pkt 2). 

Dz. U. 2016 r., poz.672 j.t. ustawy Prawo ochrony środowiska; 
2 Dz.U. z 2013 r., poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz.266); 
3 Dz. U. z 2003 nr 6, poz. 69, z późn. zm. 
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Dodatkowo przepisy § 5 ust 4 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego4  dają  kompetencje dyrektorowi szkoły, 
który w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych 
dni wolnych od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie 
ust. 1 ww. przepisu, może po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, 
a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady 
pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, za zgodą  organu 
prowadzącego, ustalić  inne dodatkowe dni wolne od zajęć  dydaktyczno-
wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć  przypadających w te dni 
w wyznaczone soboty. Taką  wyjątkową  i uzasadnioną  sytuacją  może być  także 
sytuacja wystąpienia w powietrzu smogu. 

Z komunikatu na stronie internetowej Rządowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego wynika, że na podstawie pomiarów Inspekcji Ochrony Środowiska 
w niedzielę  8 stycznia 2017 r. stężenia zanieczyszczeń  powietrza pyłem 
zawieszonym PM10 i PM 2.5 w wielu polskich miastach utrzymywały się  
na bardzo wysokim poziomie. Ze względu na zły stan powietrza w dniu 
9 stycznia 2017 r. w Warszawie, Krakowie i Kielcach wprowadzono darmową  
komunikację. W związku ze złą  jakością  powietrza np. Prezydent Rybnika 
postanowił  zawiesić  zajęcia w szkołach i placówkach w dniach 10 i 11 stycznia 
2017 r. W tych samych dwóch dniach w Rybniku można było również  
skorzystać  z darmowej komunikacji miejskiej. Inne samorządy również  
podejmowały działania ograniczające i ochronne w zakresie przebywania dzieci 
i młodzieży na terenach, na których utrzymywał  się  wielokrotnie przekroczony 
w powietrzu dopuszczalny poziom norm zanieczyszczonego powietrza pyłem 
PM10 i PM 2.5 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z podstawą  programową  wychowania 
przedszkolnego i kształcenia ogólnego5  dzieci uczą  się  w przedszkolach 
i szkołach unikania zagrożeń  oraz bezpiecznych zachowań. Dzieci poznają  
zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, wiedzą  też  do 
kogo zwrócić  się  o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, czy też  
konieczności udzielenia pierwszej pomocy. 
Zadaniem szkoły jest zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków 
do nauki. Uczniowie uczą  się  podejmowania działań  zwiększających 
bezpieczeństwo własne i innych, świadomych działań  na rzecz ochrony 
własnego zdrowia. 
Na zajęciach przyrody uczniowie prowadzą  obserwacje i proste doświadczenia 
wykazujące zanieczyszczenia najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby), 
poznają  przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu środowiska na zdrowie 
człowieka. 

4 Dz. U. 2002 Nr 46, poz.432 z późn. zm.; 
5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego ogólnego 
w poszczególnych typach szkół — Dz. U. 2012 r.poz. 977, z późn. zm. 
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W zakresie edukacji zdrowotnej uczniowie poznają  sposoby postępowania 
w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 

Zadaniem szkoły jest kształtowanie prozdrowego stylu życia oraz dbałości 
o zdrowie. W ramach treści nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa 
zawarte są  zagadnienia dotyczące ochrony przed skutkami różnorodnych 
zagrożeń, ostrzegania ludności o zagrożeniach, alarmowanie — rodzaje 
alarmów i sygnałów alarmowych, zasady zachowania się  ludności 
po ogłoszeniu alarmu, zachowanie się  w szkole po ogłoszeniu alarmu; 
bezpieczeństwo i pierwsza pomoc; zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, 
przeciwdziałanie ich powstaniu, zasady postepowania w przypadku ich 
wystąpienia i po ich wystąpieniu. Zadaniem nauczycieli przedmiotu edukacja 
dla bezpieczeństwa jest wyrabianie u uczniów nawyków oraz opanowanie 
zasad działania ratowniczego, szczególnie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy podczas wypadku lub innych zagrożeń. 

W celu zmniejszenia poziomu ryzyka lub czasu przebywania 
w zanieczyszczonym powietrzu oprócz działań  krótkoterminowych 
podejmowane są  również  działania długoterminowe. Celem zintensyfikowania 
podejmowanych działań  na poziomie wojewódzkim i lokalnym w Ministerstwie 
Środowiska przygotowany został  na podstawie art. 91 c ustawy Prawo ochrony 
środowiska 1  Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP z dnia 9 września 
2015 r.). Celem KPOP jest poprawienie jakości życia mieszkańców Polski 
poprzez osiągniecie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu 
zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu, wynikających 
z przepisów prawa unijnego, a w perspektywie do 2030 r. — poziomów 
wskazywanych przez Światową  Organizację  Zdrowia. Prezes Rady Ministrów 
zarządzeniem z dnia 18 października w sprawie Komitetu sterującego do spraw 
Krajowego Programu Ochrony Powietrza 6  powołał  Komitet Sterujący Krajowym 
Programem Ochrony Powietrza. W ramach zespołu roboczego powstałego przy 
Komitecie Sterującym analizowane są  propozycje zmian legislacyjnych 
wynikające z Planu działań  KPOP do roku 2018. 
Należy jednak podkreślić, że główną  przyczyną  zanieczyszczenia powietrza 
w Polsce jest spalanie słabej jakości paliw oraz odpadów w często 
przestarzałych piecach. 
Kwestia poprawy jakości powietrza w kraju jest niezwykle złożonym problemem 
wynikającym z sytuacji ekonomicznej obywateli, która często utrudnia lub wręcz 
uniemożliwia potencjalnym konsumentom zakup nowych, droższych i bardziej 
efektywnych urządzeń  grzewczych oraz mniej emisyjnych paliw. 

M.P. z 2016 r., poz. 994. 
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Z upfWażnienia 
MINISTRA EDUKACJtNRODOWEJ 

Teresa Wargocka 
Sekretarz Stanu 
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W dniu 9 lutego 2017 r. zaplanowano Nadzwyczajne Posiedzenie Rady 
Naukowej przy Ministrze Zdrowia poświęcone zanieczyszczeniom powietrza 
i wypracowaniu rekomendacji dla Ministra Zdrowia odnośnie wytycznych 

charakterze systemowym. Na posiedzeniu zostanie podjęta próba 
wypracowania sposobu postępowania placówek oświatowych i innych miejsc 
pobytu dzieci w sytuacji podwyższonych norm zanieczyszczenia powietrza. 
Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza przy 
Ministrze Środowiska koordynuje centralnie działania międzyresortowe na rzecz 
poprawy jakości powietrza. W skład komitetu wchodzą  przedstawiciele 
resortów: energii, rozwoju, zdrowia, nauki i szkolnictwa wyższego, ds. oświaty 
i wychowania, rolnictwa i rozwoju wsi, infrastruktury i budownictwa oraz 
przedstawiciele samorządów. Przygotowane zostały dwa rozporządzenia 
mające wprowadzić  normy jakości na kotły i paliwa stałe, aby nowy sezon 
grzewczy został  rozpoczęty z nowymi normami jakości kotłów i paliw stałych, by 
podmioty sieci ciepłowniczych bardziej angażowały się  w inwestycje 
proekologiczne. Istotne są  skuteczne rozwiązania kompleksowe eliminujące 
zanieczyszczenia powietrza wielokrotnie przekraczające dopuszczalne normy. 
Poprawa jakości powietrza i dbanie o zachowanie norm jest jednym 
z podstawowych działań  ochrony zdrowia ludzi, a w szczególności dzieci 
i młodzieży oraz ochrony środowiska naturalnego. 

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przywiązuje 
szczególne znaczenie do upowszechniania wśród dzieci i• młodzieży wiedzy 

bezpieczeństwie, ochronie zdrowia własnego i innych ludzi, do kształtowania 
właściwych postaw wobec zagrożeń  i sytuacji nadzwyczajnych na każdym 
etapie edukacyjnym. 

Do wiadomości:  
Minister Zdrowia; 
Minister Środowiska. 
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