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Kominki.
Czy spalanie drewna 
jest problemem?
Piotr Siergiej, Jakub Jędrak

Spalanie drewna w kominkach w Polsce i na świecie 
- wpływ na jakość powietrza i stan zdrowia. Regulacje 
prawne i polityka antysmogowa w wybranych krajach.

Warszawa, luty 2019
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Wraz ze wzrostem zamożności polskiego 
społeczeństwa coraz powszechniejsze 
staje się instalowanie w jednorodzinnych 
domach „kóz” i kominków pełniących 
funkcję ogrzewaczy pomieszczeń. 
Kominki montowane są nie tylko w do-
mach jednorodzinnych, ale również w bu- 
dynkach szeregowych czy wieloro-
dzinnych, często w dzielnicach miast o 
dużym prestiżu i wysokiej cenie lokalu. 
W jednej z modnych dzielnic Warszawy 
znaleźć można oferty sprzedaży nowych 
lokali w bloku z możliwością zain-
stalowania kominka. W powszechnym 
przekonaniu kominek stał się oznaką 
wygody i luksusu. 

Drewno jest po węglu drugim podsta-
wowym paliwem stałym używanym w 
Polsce. Badania krakowskiego Instytutu 
Ekonomii Środowiska wskazują, że w 
11% domów jednorodzinnych w Polsce 
głównym źródłem ciepła jest kominek, 
koza lub kocioł na drewno - to około 550 
tysięcy gospodarstw domowych. W do- 
mach jednorodzinnych oddanych do użytku 
po 2000 r. aż jedna czwarta wyposażona 
jest w kominek lub kozę. Ponad połowa 
użytkowników kominków używa komin-
ków sezonie grzewczym codziennie lub 
prawie codziennie. Popularność kominków 
rośnie – co dziesiąty właściciel domu jed-
norodzinnego zamierza zainstalować go w 
swoim domu.[1]

Powiększająca się liczba kominków w mia- 
stach i na przedmieściach prowadzi do 
wzrostu poziomu zanieczyszczenia pow-
ietrza pyłami zawieszonymi, benzo(a)
pirenem i innymi węglowodorami aro-
matycznymi powstającymi na skutek 
spalania drewna w niskiej temperaturze 
i przy ograniczonym dostępie powie-
trza. W dymie ze spalania drewna 
groźny dla ludzkiego zdrowia pył PM2.5 

stanowi od 87% (drewno kawałkowe) do 
96% (pellet). [2]
 
Z racji swoich niewielkich rozmiarów, 
PM2.5 może przenikać z płuc do krwio-
biegu, skąd dostaje się do różnych or-
ganów wewnętrznych. To właśnie naj-
drobniejsze frakcje pyłów są główną 
przyczyną schorzeń układu naczyniowo-
sercowego i ponoszą odpowiedzialność 
jest za zwiększoną liczbę zawałów oraz 
udarów wywołanych zanieczyszczeniem 
powietrza.

Spalanie drewna to nie tylko emisja 
zanieczyszczeń do wnętrza domu czy 
mieszkania pochodząca bezpośrednio 
z paleniska, ale przede wszystkim dym 
z kominów zanieczyszczający mia-
sta i osiedla domów jednorodzinnych. 
Każdego roku w Polsce do użytku 
oddawanych jest ok. 70 tys. nowych 
domów. Co najmniej jedna czwarta z 
nich jest wyposażona w kominek. Jeśli 
doliczymy do tej liczby doposażanie 
istniejących domów w kominki i kozy, 
to mamy do czynienia z 20 tysiącami 
nowych palenisk powstających każdego 
roku. Ich rosnąca liczba sprawia, że 
wzrastać będzie również zanieczyszcze-
nie powietrza, którego przyczyną będzie 
spalanie drewna. 

Zanieczyszczenie powietrza 
pochodzącego ze spalania drewna 
staje się istotnym problemem w 
Wielkiej Brytanii -  kraju, który 
po Wielkim Smogu w roku 1952 
wprowadził skuteczne regu-
lacje zakazujące spalania węgla. 
W ostatnich latach mieszkańcy 
Wielkiej Brytanii zaczęli na 
masową skalę kupować kominki 
i ogrzewacze powietrza spalające 
drewno. Każdego roku instaluje się 
tam ok. 200 tys. takich urządzeń, 
co sprawia, że dawno zapomniany 

smog pojawił się ponownie. Szacuje się, 
że w latach 2005-2030 liczba kominków 
i ogrzewaczy wzrośnie czterokrotnie. 
Podobnie rzecz wygląda w państwach Unii 
Europejskiej, gdzie w latach 1990-2014 
odnotowano 76% wzrost spalania biomasy 
w gospodarstwach domowych.[1]  Depart-
ment for Environment Food & Rural Affairs 
podaje (2014), że spalanie drewna w Wiel-
kiej Brytanii jest największym pojedynczym 
źródłem emisji pyłów PM2.5. W całym kra-
ju wytwarza ono aż 2.4 razy więcej pyłów 
PM2.5 niż ruch samochodowy.[4]

Okazuje się więc, że ograniczenie 
spalania węgla w miastach i wsiach 
zmierzające do poprawy jakości po- 
wietrza znajduje się na kolizyjnym kursie 
z obserwowanym w Polsce i Europie 
trendem wzrostu liczby kominków i 
ogrzewaczy powietrza.

Niestety, sprzedawane w Polsce kominki 
nie muszą spełniać norm emisyjnych 
jakie obowiązują np. w Niemczech i 
Austrii. W związku z tym najczęściej 
instalowanym kominkiem jest odpo-
wiednik węglowego „kopciucha”. Taki 
kominek spalający wysezonowane drew-
no emituje nawet do 1350 mg pyłu / m³, 
podczas gdy urządzenia spełniające wy-
mogi Ekoprojektu emitują zaledwie 40 
mg pyłu / m³.[5] 

Co ciekawe, polscy producenci oferują 
w sprzedaży modele spełniające normy 
obowiązujące w Niemczech i Austrii, 
jednak ich popularność tych urządzeń, 
głównie ze względu na cenę, jest niewiel-
ka. Problemem zatem nie jest obecność 
kominków w polskich domach, ale fakt, 
że nie spełniają one najczęściej żadnych 
norm emisyjnych. Bez odpowiednich 
regulacji ograniczających emisyjność 
kominków, kóz i ogrzewaczy powietrza 
walka o czyste powietrze w Polsce mia-
stach może być skazana na porażkę.

Wstęp

Niniejsze opracowanie przedstawia zagrożenia związane ze 
spalaniem drewna w paleniskach, najważniejsze informacje 
na temat wpływu tak powstających zanieczyszczeń powi-
etrza na zdrowie, wyniki badań emisyjności kominków oraz 
przegląd praktyk i regulacji prawnych w UE i na świecie. 
Celem opracowania jest zwiększenie świadomości społecznej 
związanej ze spalaniem drewna w sposób emitujący duże ilości 
zanieczyszczeń. Zdaniem autorów możliwe jest spalanie drewna 
w sposób zanieczyszczający powietrze w minimalnym, akcep-
towalnym stopniu, pamiętając o  zaletach drewna (będącego 
paliwem odnawialnym) jako opału. 

Kominek spalający  
wysezonowane drewno 

emituje nawet do 1350 mg 
pyłu/m3, podczas 

gdy urządzenia  
spełniające wymogi  
Ekoprojektu emitują  

zaledwie 
40 mg pyłu/m3
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Spalanie drewna - co znajduje się w dymie?
Jakub Jędrak

Dla wielu osób zapach dymu 
pochodzącego ze spalania drewna może 
być przyjemny i budzić miłe skojarze-
nia. Niektórzy zakładają też że dym ze 
spalania drewna (ogólniej: biomasy) nie 
może być tak szkodliwy dla zdrowia jak 
dym ze spalania węgla, bo drewno jest 
“naturalne”.  

Jednak te uwarunkowania natury 
psychologicznej nie powinny nam 
przesłaniać rzeczywistości. Podczas 
spalania drewna powstaje cała gama  
szkodliwych substancji: zanieczyszcze-
nia pyłowe, tlenek węgla i inne toksyc-
zne związki chemiczne, w tym benzen,  
formaldehyd, akroleina i wielopier-
ścieniowe węglowodory aromatyczne 
(WWA), a także związki z grupy dioksyn 
(PCDD/F) [1-5], [7].

Jeśli chodzi o pył zawieszony, dominują 
w nim szczególnie niebezpieczne dla  
zdrowia pyły drobne - udział pyłu PM2.5 
w PM10 jest bardzo wysoki. 

To, jak duża jest emisja każdej z wyżej 
wymienionych substancji, zależy 
oczywiście od warunków spalania, a 
więc od urządzenia grzewczego. Ilość 
emitowanych zanieczyszczeń zależy 
także od rodzaju i jakości opału (np. 
jego wilgotności) i doświadczenia 
użytkownika. Oczywiście, zakładamy 
że spalane jest wyłącznie czyste drew-
no – jednoczesne spalanie na przykład 
drewna impregnowanego, lakierowane-
go lub odpadów z tworzyw sztucznych 
może bardzo znacznie zwiększyć choćby 
emisję WWA lub dioksyn. 

Jeśli porównamy dym pochodzący ze 
spalania drewna z dymem generowanym 
przy spalaniu węgla, zobaczymy, że w 
obu przypadkach mamy w dużej mierze 
do czynienia z tymi samymi substan-
cjami, m. in. wymienione wyżej związki 
z grupy WWA. 

Skład jednego i drugiego dymu nie jest 
oczywiście taki sam. W szczególności, 
przy spalaniu drewna (ogólniej: biomasy) 
znacznie mniejsze są emisje dwutlenku 
siarki (ze względu na znikomą zawartość 
siarki w biomasie, a znaczną w węglu), 
tlenków azotu (ze względu na niższą 
temperaturę spalania w przypadku bio-
masy). Nie ma też problemu emisji za-
wartej w węglu rtęci. [7]

Niemniej, jest też wiele szkodliwych 

substancji występujących w dymie ze 
spalania drewna, ale nie w produktach 
spalania węgla (albo występujących w 
przypadku spalania węgla w znacznie 
mniejszych ilościach), patrz tablica 1.5 
na str. 57 monografii Międzynarodowej 
Agencji Badań nad Rakiem (IARC), pt. 
„Household Use of Solid Fuels and High-
temperature Frying”. [7]

Warto też jednak porównać dymu ze spala-
nia drewna nie z produktami spalania węgla, 
a z dymem tytoniowym. Podobieństwa są 
tu nawet większe niż w przypadku produk-
tów spalania drewna i węgla, co zresztą nie 
powinno specjalnie dziwić. 

Z danych przytoczonych w tabeli poniżej 
(a także z wielu innych tego typu badań i 
porównań) wynika jasno, że w zależności 
od konkretnej substancji, spalenie jedne-
go kilograma drewna jest porównywalne 
z emisjami pochodzącymi ze spalenia 
od kilkuset (w przypadku pyłu) do kilku- 
kilkudziesięciu tysięcy papierosów (to w 
przypadku jednych z najbardziej szkod-

liwych związków z grupy WWA – ben-
zoapirenu). 
Oczywiście, konkretne liczby będą różnić 
się w zależności od rodzaju drewna (w 
badaniach australijskich było to drewno 
eukaliptusowe), sposobu jego spalania 
itd. [1-3]. Na przykład współczynniki 
emisji dla różnych WWA wyznaczone w 
badaniach prowadzonych w Chile [3] są 
znacząco mniejsze niż w badaniach aus-
tralijskich. 

Niemniej jednak i tak widać pewną 
generalną prawidłowość: W przeliczeniu 
na tę samą masę pyłu, dym ze spalania 
drewna zawiera dużo więcej substancji 
kancerogennych, takich jak benzo[a]piren 
lub dibenzoantracen, niż dym tytoniowy!

Paląc kilkanaście kilogramów drewna (a 
tyle możemy spalić w jeden wieczór) em-
itujemy tyle pyłu, co w wyniku spalenia 
kilku tysięcy papierosów i tyle groźnych 
dla zdrowia WWA, ile powstało by w 
wyniku spalenia kilkuset tysięcy pa-
pierosów! [5]

Substancja

Potencjał 
rakotwórczy 

w stosunku do 
działania B(a)P

mikrogram/kg 
drewna [2]

mikrogram na 
papieros [1]

Liczba wypalonych 
papierosów

Naftalen 5500 2 – 4 1833

Inne naftyleny 16000 3 – 6 3556

Fluoren 8300 0,6 – 1 10375

Fenantren 0,001 8400 0,2 – 0,4 28000

Antracen 0,001 1800 0,05 – 0,10 24000

Fluoranten 0,05 5800 0,3 – 0,45 15467

Piren 0,001 4100 0,3 – 0,5 10250

Benzo(a)antracen 0,005 750 0,02 – 0,079 16667

Chryzen 0,03 800 0,04 – 0,069 16000

Benzo(b)fluoroanten 0,1 680 0,004 – 0,022 52308

Benzo(k)fluoroanten 0,05 290 0,006 – 0,012 32222

Benzo(a)piren 1 820 0,020 – 0,049 27333

Dibenzo(a,h)antracen 1,1 900 0,004 225000

Benzen 200000 12 – 50 6452

Formaldehyd 360000 20 – 100 6000

Toluen 69000 20 – 60 1725

PM 2.5  4500000 20000 225

Ołów  1000 8 – 10 61

Akroleina  88000 60 – 140 880

Porównanie zawartości różnych substancji chemicznych w dymie pochodzącym ze 
spalania drewna do składu dymu papierosowego oraz ekwiwalent liczby wypalonych 
papierosów do spalenia 1 kg drewna, źródło: Australian Air Quality Group [10]
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   Spalanie biomasy,  
   a zmiana klimatu
 
Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego 
drewno uważane jest za ekologiczne, 
przyjazne środowisku paliwo. Nie jest 
bowiem paliwem kopalnym i traktowane 
jest jako odnawialne źródło energii.  
Bierze się to z założenia, że wyemi-
towany przy spalaniu drewna dwutlenek 
węgla zostanie  w procesie fotosyntezy z 
powrotem związany w biomasie. 

Nie powinno nam to jednak przesłaniać 
negatywnego wpływu na zdrowie, jaki 
ma narażenie na produkty spalania bio-
masy. Klimatyczna neutralność biomasy 
jest zresztą dość dyskusyjna, by nie 
powiedzieć wątpliwa. 

Po pierwsze, pozyskanie i transport 
drewna wiąże się z emisjami gazów cie-
plarnianych. 

Po drugie, niewłaściwie spalane drewno 
emituje sadzę, która jest ważnym czyn-
nikiem ocieplającym ziemski klimat, w 
szczególności przyspieszając topnienie 
lodu i śniegu, na którym osiadają cząstki 
sadzy. Z kolei z emitowanych podczas 
spalania drewna lotnych związków or-
ganicznych w reakcjach zachodzących 
pod wpływem światła powstaje tropos-
feryczny ozon - ważny gaz cieplarniany. 

Po trzecie wreszcie umówienie się, że w 
bilansie emisji gazów cieplarnianych nie 
liczymy dwutlenku węgla pochodzącego 
ze spalania biomasy nie zmienia 
oczywiście faktu, że jest on emitowany, 
i zanim zostanie związany z powrotem w 
procesie fotosyntezy, minie dużo czasu. 
A dla zapobieżenia katastrofie klimaty-
cznej kluczowe są najbliższe dekady, a 
nawet lata. 

    Podsumowanie

Używanie drewna jako paliwa ma 
niewątpliwie sporo zalet. Należą do nich 
stosunkowo niska cena, dostępność – 
przynajmniej w realiach polskich, bar-
dzo niska lub zerowa emisja niektórych 
szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska substancji (np. rtęci) i fakt, 
że biomasa jest odnawialnym nośnikiem 
energii). Zalety te nie powinny nam jed-
nak przesłaniać oczywistych wad spa-
lania biomasy. A są nimi wpływ gener-
owanych w ten sposób zanieczyszczeń 
zarówno na zdrowie ludzkie, jak i na 
klimat.  

   W przeliczeniu na tę samą masę pyłu, 
dym ze spalania drewna zawiera dużo 
więcej substancji kancerogennych, takich 
jak benzo[a]piren lub dibenzoantracen,  
niż dym tytoniowy! 

“
“

Współczynniki emisyjne dla różnych substancji chemicznych dla konwencjonalnych 
ogrzewaczy powietrza na drewno (bez spalania katalitycznego) US EPA (1996). 
źródło: Wood-Smoke Handbook: Woodheaters, Firewood and Operator Practice, 
John J Todd, Eco-Energy Options, 2003

 Związek chemiczny miligram / kg spalonego drewna 

Benzen 969 

Toluen 365 

Furan 171 

Keton etylowo-metylowy 145 

2-metylofuran  328 

Dimetylofuran 81 

Furfural 243 

o-Ksylen 101 

Acenaften 5 

Acenaftylen 6 

Antracen 5 

Benzo[a]piren 3 

Benzo(e)piren 1 

Benzo[b]fluoranten 4 

Benzo(g,h,i)fluoranten 14 

Benzo[g,h,i]perylen 28 

Dibenzo[a,h]antracen 4 

Bifenyl 11 

Chryzen 5 

7,12-Dimetylbenz(a)antracen 2 

Fluoranten 4 

Fluoren 7 

Indeno[1,2,3,cd]piren 10 

1-Methylofenantren 15 

Naftalen 72 

Fenantren 59 

Piren 4 
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Wpływ dymu z kominków i spalania drewna na zdrowie
Jakub Jędrak

    Wstęp

Nie od dziś wiadomo, że zanieczysz 
czenia pyłowe – pochodzące z różnych 
źródeł, także ze spalania biomasy –  
szkodzą zdrowiu. Narażenie na takie za-
nieczyszczenia może wiązać się bądź to 
z zaostrzeniami, bądź też z pojawianiem 
się nowych przypadków wielu chorób 
i dolegliwości układu oddechowego, 
układu krążenia, a nawet układu ner-
wowego. Negatywny jest też wpływ 
tych zanieczyszczeń na rozwijający 
się płód. Jak widzieliśmy w poprzed-
nim rozdziale, skład chemiczny dymu 
pochodzącego ze spalania drewna, czy 
szerzej: biomasy nie różni się jakoś zasa-
dniczo ani od składu dymu tytoniowego, 
ani od dymu pochodzącego ze spalania 
węgla. Skoro tak, to uzasadnione wydaje 
się przypuszczenie, że podobny może 
być też we wszystkich tych przypadkach 
i wpływ na nasze zdrowie. W końcu dym 
to dym. Nie ma zatem żadnego powodu, 
by a priori zakładać, że produkty spalania 
drewna są nieszkodliwe dla zdrowia. Nie 
są, patrz [4] oraz [6, 7].

    Jakie konsekwencje zdrowotne 
wiążą się z narażeniem na dym 
ze spalania drewna?

Warto przytoczyć tu wprost za amery-
kańską Agencją Ochrony Środowiska (US 
EPA) garść informacji na temat skutków zd-
rowotnych narażenia na produkty spalania 
drewna [40]: „Największym zagrożeniem 
dla zdrowia wynikającym z narażenia 
na dym [ze spalania drewna] są drobne 
cząstki pyłu zawieszonego. Im mniejsza 
frakcja pyłu, tym większe jest zagrożenie 
dla naszego zdrowia. Drobne cząstki 
pyłu - PM2,5 - mogą dostać się do oczu, 
gdzie mogą powodować pieczenie, oraz 
do układu oddechowego, gdzie mogą 
zwiększać ryzyko wystąpienia chorób 
takich jak zapalenie oskrzeli czy płuc. 
Drobne pyły mogą zaostrzyć objawy ast-
my lub wywołać ataki tej choroby. Mogą 
również powodować ataki serca, udar, 
zaburzenia rytmu serca i niewydolność 
serca, szczególnie u osób, które są już 
zagrożone tymi stanami.”

Nie mamy na tej liście bezpośredniego 
wpływu zanieczyszczeń pyłowych na 
funkcjonowanie układu nerwowego, 
jednak nie można wykluczyć takiego 
wpływu. Został on już dowiedziony w 
przypadku pyłu emitowanego przez sil-
niki Diesla. 

    Kto jest najbardziej narażony? 

Dalej za US EPA: „Dym ze spalania drew-
na może mieć wpływ na każdego, ale 
dzieci, osoby poniżej 18 roku życia, osoby 
starsze, osoby z chorobami układu odd-
echowego, w tym z astmą lub przewlekłą 
obturacyjną chorobą płuc, a także osoby 
z chorobami układu krążenia są wśród 
najbardziej wrażliwych. Badania wskazują 
także, że otyłość i  cukrzyca również może 
zwiększać ryzyko [negatywnych efektów 
zdrowotnych, związanych z narażeniem 
na dym].”

W wielu miejscach na świecie spalanie 
biomasy jest znaczącym, a często 
dominującym  źródłem zanieczyszczeń 
pyłowych [4], patrz też tabela na 
sąsiedniej stronie. W takich miejscach 
również obserwuje się istotne stat-
ystycznie zależności między poziomem 
zanieczyszczeń pyłowych a całym spe-
ktrum negatywnych efektów zdrowot-
nych. [4,9]  

Spalanie drewna (szerzej: 
biomasy) to jednak 
nie tylko źródło 
zanieczyszczeń 
powietrza 
zewnętrznego 
(ang. ambient 
air pollu-
tion). To także 
zanieczyszcze-
nie powietrza 
wewnętrznego 
generowane 
bezpośrednio przez 
urządzenie grzewcze. 
Inaczej mówiąc, chodzi 
o zanieczyszczenia które 
dostają się z paleniska wprost do po-
mieszczenia, a nie oknami czy przewodami 
wentylacyjnymi z zewnątrz. 

W skali całego świata jest to bardzo 
poważny problem, głównie w krajach 
rozwijających się. W przypadku tych os-
tatnich, źródłem narażenia na bardzo 
wysokie poziomy zanieczyszczeń jest nie 
tylko ogrzewanie, ale i przygotowanie 
posiłków przy wykorzystaniu biomasy 
jako źródła ciepła w prymitywnych palen-
iskach.   Oczywiście, w przypadku pols-
kich domów i mieszkań problem ten nie 
jest zwykle aż tak poważny jak w przy-
padku krajów rozwijających się, ale też 
nie powinien być zaniedbywany. [7,8]
Poza narażeniem na pył (dym) możemy 

mieć też do czynienia z narażeniem na 
tlenek węgla. Nawet jeśli nie dojdzie 
do ostrego i tragicznego w skutkach 
zaczadzenia, to może mieć miejsce 
przewlekłe podtruwanie tą substancja, 
co oczywiście bardzo negatywnie odbija 
się na zdrowiu, w szczególności na funk-
cjonowaniu układu nerwowego. Dla-
tego też jeśli ogrzewamy się za pomocą 
jakiegokolwiek urządzenia spalającego 
paliwa stałe, ciekłe lub gazowe war-
to zaopatrzyć się w czujnik czadu, a 
najlepiej w więcej niż jeden.

     Rakotwórczość dymu 
ze spalania drewna. 

Z danych przytaczanych w poprzednim 
rozdziale wynika niepokojący wniosek. 
Okazuje się - wbrew intuicji- że w pr-
zeliczeniu na jednostkową masę pyłu, w 
dymie pochodzącym ze spalania drewna 
znajduje się dużo więcej substancji ra-
kotwórczych z grupy WWA, niż w dymie 
tytoniowym. Można więc powiedzieć, że 
na jednostkę masy dym ze spalania drew-

na jest bardziej rakotwórczy niż 
dym tytoniowy, co zresztą 

potwierdzają badania na 
zwierzętach. 

Zanieczyszczenia 
pyłowe, obecne w 
 powietrzu zewnę-
trznym (w skład 
których często 
wchodzi też dym 
ze spalania biomasy) 

zostały parę lat temu 
zaliczone do substancji 

o udowodnionym dzia-
łaniu rakotwórczym dla 

człowieka. Póki co jednak – 
prawdopodobnie z powodu bra-

ku wystarczających dowodów w przy- 
padku ludzi - Międzynarodowa Agencja 
Badań nad Rakiem (IARC) sklasyfikowała 
zanieczyszczenia powietrza wewnętrzne-
go związane ze spalaniem biomasy 
(przede wszystkim drewna) jako „praw-
dopodobnie rakotwórcze dla człowieka” 
(W wykazie czynników rakotwórczych 
należy szukać pod hasłem „Biomass fuel 
(primarily wood), indoor emissions from 
household combustion of”. [41]

Z opisanych powyżej powodów, piece 
czy kotły na węgiel lub drewno nie 
powinny znajdować się w pomieszcze-
niach mieszkalnych. Urządzenia takie 
powinny być instalowane w osobnej, 
dobrze wentylowanej kotłowni.

Dym ze spalania  
drewna może mieć wpływ na 

każdego, ale dzieci, osoby poniżej 
18 roku życia, osoby starsze, 

osoby z chorobami układu odd-
echowego, w tym z astmą lub 

przewlekłą obturacyjną chorobą 
płuc, a także osoby z choro-

bami układu krążenia są wśród 
najbardziej wrażliwych.



6

Spalanie drewna w celach grzewczych 
jest nie tylko domeną najuboższych 
państw czy regionów. Jest to poważny 
problem zdrowotny również w 
państwach wysoko rozwiniętych.  

W miejscowościach w których spalanie 
drewna jest głównym źródłem ogrze-
wania domów zaobserwowano wyso-
kie stężenia pyłów PM2.5 i lotnych 
związków organicznych.

Zwykle spalanie drewna przyczynia się 
do średnio 20-30% stężeń pyłów za-
wieszonych. Dla porównania: w Medio-
lanie udział spalania drewna to 3%, gdy 
w innych strefach miejskich wynosiło 
od 18 do 76%, a w terenach wiejskich 
nawet 40-85%. 

W Austrii, pod Wiedniem w miesiącach 
zimowych w 2004 dym pochodzący ze 
spalania drewna to  10% udział, ale już w 
zalesionej Styrii i regionie Salzburga ok. 
20%. W Seattle (USA), podczas sezonu 
grzewczego zanotowano aż 62% wpływ 
spalania drewna na jakość powietrza. 
Najwyższy udział pyłów PM2.5 ze spa-
lania biomasy zanotowano w Australii 
(Tasmania) – 77%, Nowej Zelandii – 90% 
i Australii (Lauceston) – 95% w sezonie 
grzewczym. Również płd. Niemcy to aż 
59%, przedmieścia Helsinek – 31-66% 
udział spalania drewna w PM2.5.[16] 

W Danii spalanie drewna odpowie-
dzialne jest za ok. 67% całkowitej 
emisji pyłów PM2.5, mimo że stanowi 
zaledwie 3% całkowitego zużycia ene- 
rgii. Dla porównania duńskie elek-
trownie odpowiedzialne są za emisję 3% 

zanieczyszczeń pyłowych wytwarzając 
ok. połowy zapotrzebowania kraju 
na energię. Wśód pyłów PM2.5 
pochodzących ze spalania drewna 70% 
pochodzi z kominków, a 30% z kotłów 
na drewno.  [18] 

Spalanie drewna w Europie i na świecie
Piotr Siergiej

Lokalizacja Udział spalania drewna w 
zanieczyszczeniu powietrza Uwagi

Launceston, Australia 95% zima

Christchurch, Nowa Zelandia 90% PM2.5 sezon grzewczy

Tasmania, Australia 77% roczne PM2.5

Fairbanks, USA 60–80% zima

Niemcy południowe 59% PM10

Montana, USA 55–77% sezon grzewczy

San Jose, USA 42% PM10 sezon grzewczy

Szwecja północna 36–81% PM10 zima

Helsinki, Finlandia, przedmieścia 31–66% PM2.5 sezon grzewczy

Seattle, USA 30% PM2.5 sezon grzewczy

Helsinki, Finlandia, miasto 18–29%

Las Vegas, USA 11–21% roczne PM2.5

Dolina rzeki Pad, Włochy 10–27% PM10 zima

Austria 10–20% PM10 

Udział spalania drewna w zanieczyszczeniu powietrza, wybrane regiony, źródło: 
WHO, 2015, Residential heating with wood and coal: hea lth impacts and policy  
options in Europe and North America

Drewno jako źródło energii w Unii Europejskiej  w GJ / osobę.
Odsetek drewna i produktów z drewna w zużyciu energii  w przeliczeniu ton oleju ekwiwalentnego (toe).
Źródło: Particulate emissions from residential wood combustion in Europe – revised estimates and an evaluation, H. A. C. Denier 
van der Gon, ACaP, 2014.
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    Proces spalania drewna [31]

Podczas spalania drewna zanieczysz-
czenie powietrza występuje z po-
wodu niepełnego spalania substancji 
lotnych uwolnionych z drewna. Lotne 
związki organiczne (VOC) uwalniają 
się z drewna w temperaturach tak 
niskich jak temperatura pokojowa, 
ale znacznie szybsze uwalnianie roz-
poczyna się, gdy rozpoczynają się 
reakcje egzotermiczne (ok. 250 ° C). 
Lotne składniki to mieszanki gazów 
palnych, która zapalaja się w tempe- 
raturze około 600 ° C. Po schłodzeniu, 
w temperaturze bliskiej temperaturze 
otoczenia, niespalone substancje 
lotne uwolnione z drewna ulegają 
kondensacji. To właśnie obserwujemy 
jako dym ze spalania drewna. Nie-
wielka prędkośc dymu wylatującego z 
komina sprawia, że w dymie występuje 
niewielki udział cięższego popiołu, 
czyli związków nieorganicznych. 

Zawartość popiołu w dymie jest nie-
wielka sięgając ok. 0.5% wagi spala-
nego drewna. Zawartość energetycz-
na zawiera się zwykle w przedziale 
od 19 MJ/kg (drewno liściaste) do 20 
MJ/kg (drewno iglaste), zakładając 
pełne spalanie. [31]

Niepełne spalanie drewna ma kilka 
przyczyn: 

1.  podczas rozpalania gdy drewno 
ma niską temperaturę i brakuje 
źródła ciepła (np. żar) lotne cząstki 
nie ulegają zapłonowi, co obser-
wujemy wtedy jako dym podczas  
rozpalania. Cząstki lotne schładzają 
się również od ścian lub obudowy 
kominka. 

2.  niedostateczny dopływ tlenu pod- 
czas spalania drewna

3.  największe zadymienie obserwu-
jemy podczas pierwszych trzy-
dziestu minut od rozpalenia i po 
każdorazowym dołożeniu świeżej 
partii drewna do paleniska.

Otwarte kominki. Szacuje się, że 
przeciętny kominek pobiera w 
ciągu 5 minut ok. 40 m³ powietrza 
z pomieszczenia w którym pracuje. 
Ogranicza to bardzo efektywność 
takiego typu ogrzewania pomieszczeń 
szacowaną na ok. 10%. W takiej sytu-
acji powietrze napływające do paleni-
ska schładza palenisko, co dodatko-
wo zwiększa zadymienie (ok. 5-15 g 
pyłów / kg drewna) 

    Emisyjność kominków

W pracy autorstwa dr inż. Krystyny Ku-
bicy i dr inż. Roberta Kubicy „Założenia 
bazy danych wskaźników emisji dla 
kalkulatora emisji zanieczyszczeń z 
urządzeń grzewczych na paliwa stałe” 
przygotowanej dla Instytutu Ekonomii 
Środowiska wynika, że emisyjność 
kominków przy spalaniu drewna 
kawałkowego dobrej jakości wynosi 
nawet 1350 μg/m³, natomiast drew-
na wilgotnego może sięgać aż 2180 
μg/m3. Kominki zgodne z normą Eko-
projektu mogą natomiast emitować 
nie więcej niż 40 μg/m³. Oznacza to, 
że przeciętny kominek nie spełniający 
norm może emitować od 34 do 55 razy 
więcej zanieczyszczeń niż kominek 
Ekoprojektu. 

Przegląd badań emisyjności spalania drewna
Piotr Siergiej

Source:  Residential heating with wood and coal: hea lth impacts and policy options in Europe 
and North America, WHO, 2015
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źródło: dr inż. Krystyna Kubica i dr inż. Robert Kubica 
„Założenia bazy danych wskaźników emisji dla kalkulatora emisji 
zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych na paliwa stałe”



8

    Badania zanieczyszczenia  
powietrza w domach ogrze-
wanych kominkami - Polska

 
Zanieczyszczenia powietrza emitowane 
przy spalaniu drewna trafiają nie tylko 
do komina, ale również w poważnym 
stopniu zanieczyszczają powietrze 
wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń. 

Aby przekonać się z jakim prob-
lemem mamy do czynienia, Polski 
Alarm Smogowy przeprowadził bada-
nia stężenia pyłu PM10 przy pomocy 
pyłomierza firmy TSI w 10 miesz-
kaniach ogrzewanych kominkiem i kozą. 
Badanie przeprowadzono zimą 2017 r. 
w Warszawie. 

W 6 przypadkach czas pomiaru trwał 
dwie godziny, i tych badań użyto do 
sporządzenia wykresów. W każdym 
przypadku poproszono właścicieli 
domów o rozpalenie w kominku w 
sposób jaki jest dla tego kominka opty-
malny. W badaniu użyto sezonowanego 

drewna liściastego .Obudowane wkłady 
kominkowe nie były starsze niż 15 lat i 
były wyposażone w zamykaną komorę 
spalania oddzieloną szklaną przegrodą. 
Komora spalania poza momentem roz-
palania była zamknięta.

W dwóch badaniach średnie stężenie 
w pomieszczeniu wyniosło 36 μg/m³, a 
więc poniżej dobowej normy dla pyłu 
PM10 (50 μg/m³) i nie przekroczyło 
w żadnym momencie dopuszczalnych 
poziomów zanieczyszczenia powietrza.
 
W czterech pozostałych badaniach 
stężenie pyłu PM10 w ogrzewanych 
pomieszczeniach znacząco odbiegało 
od poziomów dopuszczalnych. Średnie 
stężenia pyłu PM10 utrzymywały się w 
granicach od 106 μg/m³ do 169 μg/m³, 
zależnie od typu kominka.

Po rozpaleniu w kominku stężenie za-
nieczyszczenia zwykle wzrastało w ciągu 
15 minut do  wartości od 170 do 380 
μg/m³, a następnie powoli opadało. Po 

dwóch godzinach od rozpalenia stężenie 
utrzymywało się na poziomie średnio ok. 
100 μg/m³. 

Należy dodać, że w sytuacji spalania 
drewna w kominku przy otwartej ko-
morze spalania stężenia pyłu PM10 w 
pomieszczeniu są jeszcze wyższe. W 
badaniach krótszych niż 120 minut za-
obserwowano podobny charakter szyb-
kiego wzrostu stężenia w pomieszcze-
niu i powolnego późniejszego spadku 
wynikającego z odgazowania drewna na 
palenisku i jego wypalania. 

Stężenia pyłu PM10 jakie odnotowano 
w pomieszczeniach podczas badań prze-
prowadzonych przez PAS kwalifikują 
powietrze, wg. kryteriów Głównego In-
spektoratu Ochrony Środowiska, jako 
„dostateczne” lub „złe”. Rekomendacje 
zdrowotne GIOŚ dla osób oddychających 
takim powietrzem brzmią następująco: 
cyt. „osoby chore, starsze, kobiety w 
ciąży oraz małe dzieci powinny unikać 
przebywania na wolnym powietrzu. 

Skład dymu pochodzącego ze spalania drewna 
w gospodarstwach domowych (USA)

Source: Residential Wood Combustion
- PM2.5 Emissions, James E. Houck and Paul E. Tiegs
OMNI Environmental Services, Inc. 1998
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Duńska Rada Ekologiczna, niezależna or-
ganizacja opublikowała w 2016 r. raport 
z badania emisji spalin pochodzących ze 
spalania drewna.

Zanieczyszczenie powietrza pochodzące 
ze spalania drewna przyczynia się w 
Danii do ok. 50% kosztów zdrowotnych 
pochodzących z zanieczyszczenia powie- 
trza to około 800 mln Euro rcznie. 

Zanieczyszczenie powietrza pochodzące  
ze spalania drewna wytwarza największe 
kosztemy środowiskowe w tym kraju, 
szkodząc Duńczykom kilka razy  bardziej 
niż zanieczyszczenia z krajowego ru-
chu drogowego. Drobne cząstki pyłu 
pochodzącyce ze spalania drewna 
(mniejsze niż PM2.5) stanowią ok. 65% 
duńskiej emisji pyłów, z czego 70% po-
chodzi z kominków, a 30% z kotłów na 
drewno.  

Według badań duńskiego Instytutu 
Badań Budynków (Building Research 
Institute) część dymu z ogrzewaczy 
powietrza na drewno przedostaje się do 
ogrzewanych pomieszczeń. Jeśli więc 
źródło ciepła znajduje się w pomieszc-
zeniu, w którym przebywają ludzie, to 
mogą oni być narażeni na podwyższone 
stężenia zanieczyszczeń. 

W nowych domach – czytamy w rapor-
cie „Pollution from residential burning” 
wentylacja grawitacyjna „konkuruje” z 
wentylacją mechaniczną umieszczoną 
nad kuchenką. Dodatkowo powietrze 
jest zanieczyszczane pyłami podczas 
dokładania drewna. Badania wykonano 
w kilku domach nie wyposażonych w 
wentylację mechaniczną.  

W każdym z badanych domów zmie-
rzono znacząca ilość zanieczyszczeń 
pyłowych. W jednym z badań, w którym 
działał starszy tym ogrzewacza powi-
etrza  przed pomiarem liczba cząstek w 
domu wynosiła 1700/cm³ (rys.). Po dwóch 
godzinach w powietrzu w pomieszczeniu 
wykazano ponad 30 tys cząstek/cm³. Jest 

Pozostała populacja powinna ograniczyć 
do minimum wszelką aktywność fizyczną 
na wolnym powietrzu”. 

Oczywiście wskazania GIOŚ odnoszą 
się do aktywności na zewnątrz, ale 
w wyżej wymienionych przypadkach 
jakość powietrza w pomieszczeniach 
było dużo gorsza niż na zewnątrz. W 
takich sytuacjach opuszczenie domu, w 

którym występują tak wysokie stężenia 
zanieczyszczeń wydaje się jedynym sen-
sownym rozwiązaniem.

Wydaje się, że nagły wzrost stężeń 
w pomieszczeniach mógł wynikać z 
wadliwie działającej wentylacji grawita-
cyjnej, która wciągała do mieszkań dym 
unoszący się z kominów. 

Badanie powietrza wewnątrz domów 
ogrzewanych kominkami pokazało, że w 
wielu przypadkach palenie w kominkach 
oznacza narażanie własnego organizmu 
na stężenia pyłów zawieszonych dalece 
przekraczające dopuszczalne normy. Dla 
właścicieli kominków i kóz cieszącym się 
trzaskającym ogniem w domu nie jest to 
dobra wiadomość.

Badania zanieczyszczenia powietrza w domach ogrzewanych kominkami – Dania
Na postawie raportu „Zanieczyszczenie powietrza ze spalania w mieszkaniach” [18]

Cząsteczki PM2.5 (Dania, 2015) Sadza (Dania, 2015)
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źródło: POLLUTION FROM RESIDENTIAL BURNING, Danish Ecological Council, 2016
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Pyłomierz

to stężenie ok. 20-krotnie większe niż 
przed rozpaleniem kominka i – według 
badaczy - zbliżone do jakości powie- 
trza w pobliżu dróg o intensywnym ru-
chu samochodowym. W innych domach 
z podobnymi ogrzewaczami powie- 
trza jakość powietrza prezentowała 
się podobnie. Badacze podkreślają 
korzyści z mechanicznego systemu 
wentylacyjnego wyposażonego w filtry, 
umożliwiającego uniknięcie zanieczysz-
czenia wnętrza domu napływającym z 
zewnątrz dymem.

Podobne pomiary wykonano w po-
mieszczeniach ogrzewanych nowocze-
snymi ogrzewaczami powietrza. W tym 
przypadku stężenie wzrosło ponad 
60-krotnie do wartości 100 tys. cząstek/
cm³. Dla kotła na drewno podobnego do 
polskiego „kopciucha” stężenie pyłów 
sięgnęło 300 tys./cm³ . Dla porównania 
stężenie pyłów z ruchu samochodowego 
w Kopenhadze podczas godzin szczytu 
sięga średnio 40 tys. cząstek/cm³. Choć 
trzeba też pamiętać, że w obu przypad-
kach mamy do czynienia z pyłem o in-
nym składzie chemicznym.  

Badania duńskie pokazały, że stężenia 
wewnątrz pomieszczeń ogrzewanych 

drewnem sięgają wartości od spo-
tykanych w pobliżu dróg z dużym 
ruchem samochodowym (nowoczesny 
kominek/koza), do nawet 9-krotnie 
gorszych (kopciuch na drewno).

Warto zauważyć - czytamy w rapor-
cie - że pomiary zanieczyszczenia 
wydostającego się z komina przeprowa-

dzane jest najczęściej w gorącym dymie. 
Kluczowe zanieczyszczenia powstają 
dopiero wtedy, gdy dym jest schłodzony. 
Pomiary bezpośrednio w dymie o wyso-
kiej temperaturze bez jego rozcieńczania 
i schłodzenia, jak to ma miejsce w wielu 
państwach członkowskich znacznie zaniża 
liczbę tworzonych cząstek i nie może 
być stosowane do oszacowania emis-
ji. Niedoszacowanie może być nawet 
10-krotne.

Wniosek z powyższych danych przed-
stawiono następująco: to mit, że 
kominek w normalnych warunkach 
nie zanieczyszcza powietrza. Wydaje 
się nielogiczne, że kominek z oznacze- 
niem Eko emituje może emitować 
25-krotnie więcej cząstek pyłu niż 
10-letnia ciężarówka. Pamiętać należy 
jednak, że emisja pyłu pochodząca z 
poruszającego się samochodu to nie 
tylko spaliny ale również ścierające się 
opony, klocki hamulcowe i wzbijający 
się z ulicy pył. 

    Spalanie drewna 
- wpływ na klimat

Spalanie drewna określane jest jako neu-
tralne, jeśli chodzi o emisję dwutlenku 
węgla. Emisja CO2 podczas spalania 
drewna równoważona jest przez przy-
rosty nowych drzew, jeśli wiec zalesie-
nie kraju, w którym spalanie jest drew-
no pozostaje bez zmian uznaje się, że 
drewno jest materiałem odnawialnym. 
Sytuacja nie jest jednak tak oczywista 
– piszą autorzy raportu – przynajmniej 
z punktu widzenia Danii, której elek-
trownie w ciągu 15-20 lat maja stać się 
zeroemisyjne. Pozyskiwanie drewna, 
a często jego import obarczone jest 
śladem węglowym, który sprawia, że 
zeroemisyjność spalania drewna jest 
dyskusyjna.

POLLUTION FROM RESIDENTIAL BURNING
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     Ogrzewacze pomieszczeń  
na paliwa stałe [34]

Według dyrektywy unijnej, zwanej 
ekoprojektem (Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE), 
urządzenia energetyczne w UE po-
winny spełniać szczegółowe normy. 
Przepisy wykonawcze opisują dopuszc-
zalny poziom emisji spalin wytwarza-
nych przez m.in kominki, które nie mogą 
emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów 
zawieszonych. 

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń 
na paliwa stałe (np. kominki, piece, 
kuchenki) wprowadzane do obrotu i do 
użytkowania w całej Unii Europejskiej 
będą musiały spełniać następujące wy-
mogi sezonowej efektywności ener-
getycznej i emisji zanieczyszczeń dla 
sezonowego ogrzewania pomieszczeń 
określone w przepisach rozporządzenia 
Komisji UE:

Sezonowa efektywność energetyczna: 

  nie może być niższa niż 79% dla ogrze-
waczy z zamkniętą komorą spalania 
wykorzystujących pelet, 

  nie może być niższa niż 65% dla 
ogrzewaczy z zamkniętą komorą spa-
lania wykorzystujących inne paliwo niż 
pelet i dla kuchenek, 

  nie może być niższa niż 30% dla ogrze-
waczy z otwartą komorą spalania; 

Emisje cząstek stałych (PM): 

  nie mogą przekraczać 20 mg/m³ dla 
ogrzewaczy z zamkniętą komorą spa-
lania wykorzystujących pelet, 

  nie mogą przekraczać 40 mg/m³ dla 
ogrzewaczy z zamkniętą komorą spa-
lania wykorzystujących inne paliwo niż 
pelet i dla kuchenek, 

  nie mogą przekraczać 50 mg/m³ dla 
ogrzewaczy z otwartą komorą spala-
nia; 

Obowiązujące od 31.12.2014 r. 
w Niemczech normy emisyjne dla 
kominków czy wkładów kominkowych 
Zgodnie z Bundes-Immissionsschutz-
verordnung określono dopuszczalną 
emisyjność na poziomie 40 mg/m³ dla 
spalania ciągłego i okresowego i tylko 
20 μg/m³ dla kominków z płaszczem 
wodnym. Według norm obowiązujących 
w Austrii od 1 stycznia 2015 ogrzewac-
ze pomieszczeń na drewno nie mogą 
emitować więcej niż 35 mg/m³ i 30 mg/
m³ jeśli maja płaszcz wodny. [14]

Według norm obowiązujących w USA 
każdy kominek importowany lub wy-
produkowany na terenie kraju nie może 
emitować więcej zanieczyszczeń niż 4.5 
grama pyłu na godzinę. [12]

     Uchwały antysmogowe,
 a palenie w kominku  
(stan na luty 2019)

Województwo dolnośląskie [30]
od 1 lipca 2018 – dla instalacji oddanych 
do użytku po tej dacie: zakaz używania 
kominków niespełniających wymogów 
Ekoprojektu, jeśli nie stanowią pod-
stawowego źródła ciepła w lokalu. Dla 
pozostałych kominków konieczna jest in-
stalacja elektrofiltrów obniżających emisję 
do poziomu określonego w Ekoprojekcie.

Województwo lubuskie [31}
Zielona Góra, Gorzów Wlkp. – od 1 sty-
cznia 2023 dozwolone użytkowanie ty-
lko kominków zgodnych z Ekoprojektem.

Reszta województwa -  od 1 stycznia 
2027 dozwolone użytkowanie tylko 
kominków zgodnych z Ekoprojektem.

Województwo łódzkie
Od 1 stycznia 2022 dozwolone 
użytkowanie tylko kominków zgodnych 
z Ekoprojektem.

Województwo małopolskie [36]
Kraków – od 1 września 2019 - całkowity 
zakaz spalania drewna na terenie miasta.
Reszta województwa - od 1 stycznia 
2023 dozwolone użytkowanie tylko 
kominków zgodnych z Ekoprojektem lub 
kryterium sprawności min. 80%.

Kocioł na pellet

Certyfikowny kocioł na drewno

Niecertyfikowny kocioł na drewno

Kominek - drewno liściaste

Kominek - drewno iglaste

Samochód osobowy z katalizatorem

Samochód  (diesel)

Porównanie emisji cząsteczek PM2.5 (USA)
 [gramy / godzina]     

10 20 30 40 50 60 70 80 
gramy/godz.

Source: http://www.burningissues.org/comp-emmis-part-sources.htm.

Źródło: Wood-Smoke Handbook: Wood-
heaters, Firewood and Operator Practice,  
John J Todd, Eco-Energy Options, NSW 
EPA,2003 

Podobnie jak badania  
przeprowadzone w Danii  

również amerykańskie  
badania wskazują na 

porównywalną  emisyjność 
tradycyjnego  

kominka z emisjami  
z silnika dieslowskiego  

w ciężarówce.

“

“

Kominki Ekoprojekt - emisyjność,  
stan prawny w Polsce i EU
Piotr Siergiej
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Województwo mazowieckie [33]
od 1 stycznia 2023 - dozwolone 
użytkowanie tylko kominków zgod-
nych z Ekoprojektem. Dla pozostałych 
kominków konieczna jest instalacja elek-
trofiltrów obniżających emisję do pozio-
mu określonego w Ekoprojekcie.

Województwo opolskie
Uchwała antysmogowa nie wprowadziła 
żadnych wymogów emisyjności kominków.

Województwo podkarpackie [34]
Od 1 stycznia 2022 -  wymiana kominka 
na zgodny z Ekoprojektem, jeśli istniejący 
ma więcej niż 10 lat.

Od 1 stycznia 2024 -  wymiana kominka 
na zgodny z Ekoprojektem, jeśli istniejący 
ma 5-10 lat.

Od 1 stycznia 2026 -  wymiana kominka 
na zgodny z Ekoprojektem, jeśli istniejący 
ma mniej niż 5 lat.

Województwo wielkopolskie
od 1 stycznia 2026 - dozwolone 
użytkowanie tylko kominków zgod-
nych z Ekoprojektem. Dla pozostałych 
kominków konieczna jest instalacja elek-
trofiltrów obniżających emisję do pozio-
mu określonego w Ekoprojekcie. 

Zakaz rozpalania w dniach smogo- 
wych - Kominki niespełniające wymogów 
uchwały nie będą mogły być rozpalane w 
danym dniu, jeśli dzień wcześniej przek-
roczona była norma dobowa pyłu PM10  
μg/m³) i prognozowane jest utrzymanie 
przekroczeń. Dotyczy to tych domów, 
dla których kominek nie stanowi jedy-
nego źródła ogrzewania.

Województwo śląskie [35]
Od 1 stycznia 2022 -  wymiana kominka 
na zgodny z Ekoprojektem, jeśli istniejący 
ma więcej niż 10 lat.

Od 1 stycznia 2024 -  wymiana kominka 
na zgodny z Ekoprojektem, jeśli istniejący 
ma 5-10 lat.

Od 1 stycznia 2026 -  wymiana kominka 
na zgodny z Ekoprojektem, jeśli istniejący 
ma mniej niż 5 lat

Standard Ekoprojekt stanie się 
obowiązujący w państwach UE z dniem 
1 stycznia 2022. Na Mazowszu na 
przykład kominki instalowane w nowych 
budynkach muszą spełniać standard 
Ekoprojektu od 11 listopada 2018 r, do 
czego zobowiązuje mazowiecka uchwała 
antysmogowa. 

Dotychczas użytkowane kominki nie 
spełniające normy Ekoprojektu do 1 styc-
znia 2023 muszą albo zostać wymienione 
na spełniające normę lub doposażone 
w elektrofiltr zmniejszający emisyjność 
kominka do poziomu Ekoprojektu. 

Kominek spełniający wymogi Ekoprojek-
tu (emisja nie wyższa niż 40 mg/m³) nie 
powinien emitować więcej pyłów, niż 
pozwala norma emisyjna. Jak wskazują 
badania ogrzewaczy powietrza na 
drewno emisje z kominków katalitycz-
nych (przykład badań z Oregonu [37]) 
są wyższe od wartości przewidywanych 
certyfikatem urządzenia. 

W ekstremalnym przypadku dopuszczal-
na emisja, która nie powinna być wyższa 
niż 1,6 g/godz, w badaniu osiągnęła 
wartości sięgające 24,1 g/godz [37]. 
Można wiec przypuszczać, że zakładana 
normą emisyjność urządzeń grzew-
czych będzie w rzeczywistości wyższa. 

W powyższym badaniu różnica w 
emisyjności sięgała od wartości 

zbliżonych w certyfikacie 
urządzenia do 15-krotnych 

przekroczeń normy.

Średni czas podtrzymy-
wania paleniska waha 
się od ok. 5 do 6 godzin. 
Podczas rozpalania 
emisyjność kominków 
jest przeciętnie 
pięciokrotnie wyższa 
od gorącego paleni-
ska. Badania pokazują 

również, że podczas  
wieloletniej eksploatacji 

emisyjność ogrzewaczy 
powietrza na drewno  

wzrasta z upływem lat. [6]

Emisyjność otwartego kominka wynosi 
500-900 mg/m³, kominka z zamknięta 
komorą spalania 300-500 mg/m³ pyłów 
zawieszonych (TSP). [38]

Regulacje ograniczające spalanie drewna  
w Europie i na swiecie
Piotr Siergiej

Trudno jest stwierdzić  
jednoznacznie czy kominki 

spełniające wymóg Ekoprojektu  
i zainstalowane np. na osiedlach 

domów szeregowych, czy w blokach 
mieszkalnych przyczynią się  

do znaczącego pogorszenia jakości 
powietrza. Niemniej istniejące 

przesłanki pozwalają sądzić,  
że jest to istineje takie ryzyko. 

W styczniu 2017 r.  
w Londynie główną 
przyczyną zanieczyszczenia 
powietrza było spalanie 
drewna, doprowadzając  
do 9-dniowego smogu.  
Miasto zareagowało 
kampanią nakłaniająca 
mieszkańców do instalacji 
kominków EcoDesign  
i używania tylko dobrych 
gatunków wysezonowane-
go drewna. [42]
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Zakazy i ograniczenia spalania drewna.
Przykłady działań na świecie
Piotr Siergiej

   Kraków

Od 1 września 2019 – w całym mieście 
obowiązuje zakaz spalania węgla i drew-
na.

   Poznań

Zakaz rozpalania w dniach smogow-
ych - kominki niespełniające wymogów 
uchwały nie będą mogły być rozpalane w 
danym dniu, jeśli dzień wcześniej przek-
roczona była norma dobowa pyłu PM10 
μg/m³)  i prognozowane jest utrzymanie 
przekroczeń. Dotyczy to tych domów, 
dla których kominek nie stanowi jedy-
nego źródła ogrzewania.

   Włochy – Lombardia

Zimą w rejonach, w których dostępne 
są dodatkowe źródła ciepła – 
obowiązuje zakaz używania kominków 
o efektywności energetycznej mniejszej 
niż 63%. Od 2015 nowe kotły na drewno 
muszą osiągać efektywność min. 75%.

   Austria

Wiedeń – w domach całorocznych 
(działki) zakaz budowania kominów 
równoważny z zakazem spalania bio-
masy. 

   Montreal

Od 1 października 2018 kominki nie 
spełniające restrykcyjnych norm emi-
syjnych (2.5 g pyłów na godzinę) zostały 
zakazane. Kara wynosi od 100 do 500$ 
za pierwsze wykroczenie, 500 do 1000$ 
za drugie i do 2000$ za każde kolejne.

Palenie w kominkach jest dozwo-
lone tylko w jednym przypadku – gdy  
przerwa w dostawie prądu jest dłuższa 
niż 3 godziny. 

Szacuje się, że w Montrealu 39 proc. 
smogu pochodzi z domowych kominków 
opalanych drewnem. 45 proc. – z trans-
portu, a 8 – z gastronomii. 

   Australia, Sydney 

Niektóre dzielnice oraz przedmieścia 
zakazały instalowania kotłów na paliwa 
stałe w nowych budynkach ze względu 
na problemy z jakością powietrza.

   Wielka Brytania 

Ponad 2.5 mln Brytyjczyków ogrzewa 
swoje domy kominkami lub kozami na 
drewno. Według szacunków rządu aż 
38% zanieczyszczeń pyłowych wytwar-
zanych w Wielkiej Brytanii powstaje 
poprzez spalanie drewna w zaledwie 
7.5% brytyjskich domów. 

W styczniu 2017 r. w Londynie dymy 
ze spalania drewna podniosły zanie-
czyszczenie powietrza do poziomu nie 
widzianego od 2011 r. Smog trwał przez 
9 dni.

Nowe przepisy - The Clean Air Act 
zakazują „widzialnego czarnego dymu” 
jeżeli dom znajduje się w strefie kontro-
li powietrza, czyli m.in. części Londynu. 
Dopuszczone do spalania są tylko paliwa 
z oficjalnej rządowej listy. 

Na rok 2025 w Londynie zapowiedziano 
stworzenie również 187 stref „zeroemi-
syjnych”, w których obowiązywać będzie 
całkowity zakaz spalania paliw stałych.

   USA, San Francisco

Od 1 listopada 2016 – zakaz spalania 
drewna podczas dni alarmowych oraz 
zakaz instalacji w nowych budynkach 
kominków, kotłów na drewno i pellet.

   USA, Los Angeles

Zakaz spalania drewna po podaniu 
ostrzeżeń, program „Spare the air to-
night”.

 USA, Albuquerque, Nowy Meksyk

Zakaz spalania drewna od października 
do lutego.

   USA, Puget Sound, Washington

Zakaz spalania drewna podczas bezwie-
trznych dni o niskich temperaturach

  USA, San Joaquin, Kalifornia

Zakaz spalania drewna podczas dni o 
podwyższonym zanieczyszczeniu powie- 
trza, podobnie w Lagrande, Oregon. 

    USA, Denver w Kolorado,  
stan Oregon

Zakaz spalania drewna podczas dni alar-
mowych w sezonie grzewczym.

   Santiago, Chile

Zakaz spalania drewna – od listopada 
2017.
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FAQ - odpowiedzi na trudne pytania
Piotr Siergiej

Odpowiedzi na argumenty z grupy dyskusyjnej

ARGUMENT: Spalam suche 
drewno w kominku i nie widać 
dymu, a wnętrze kominka jest 
„białe” - pokryte jasnym popiołem 
– nie ma dymu to nie ma zanie-
czyszczenia? Nic że wystarczy palić 
od góry suchym drewnem i nagle 
okazuje się że wnętrze kominka jest 
białe. Białe! Nie motyla noga, winne 
kominki! Nic to że w całej Europie 
są kominki, bo tylko te w Polsce 
wytwarzają smog. Kominki!

ODPOWIEDŹ: Kominki wytwarzają 
olbrzymie ilości zanieczyszczeń 
powietrza, nie tylko w Polsce, ale 
i innych państwach europejskich. 
Poziom zanieczyszczeń ze spalania 
drewna zaczyna rosnąć, co budzi 
niepokój i mieszkańców i władz. 
Ważne jest by spalać drewno w 
sposób jak najczystszy, czyli nie 
wytwarzając nadmiernej ilości 
dymu. Jest to możliwe przy zasto-
sowaniu kominków Ekoprojektu i 
doposażonych w elektrofiltry. 

ARGUMENT: Czy musimy 
zdemontować nasze kominki? Może 
lepiej edukować?
Więc nie edukujmy ludzi o całości 
zagadnienia, i jak palić, po prostu 
zdemontujmy kominki! Teraz 
wszyscy możemy klaskać razem 
ze wszystkimi naszymi rządami, 
które kolejno wspierają górnictwo i 
węgiel, bo mamy innego chłopca do 
bicia. Kominki! 

ODPOWIEDŹ:  Nie musimy 
demontować kominków. 
Doprowadźmy do sytuacji, w której 
spalanie drewna nie zanieczyści 
znacząco powietrza. Edukacja jest 
ważnym czynnikiem budującym 
świadomość, która powinna 
prowadzić do zmiany zachow-
ania, przyzwyczajeń palenia złymi 
paliwami, czy w nieodpowiednich 
urządzeniach. 

ARGUMENT: W Podkowie Leśnej 
to nie kominki są winne zanie-

czyszczeniu powietrza, ale palący w 
kozach śmieciami i mokrym drew-
nem i palący w kotłach węglem.

ODPOWIEDŹ: Jeśli zrozumiemy, 
że za zanieczyszczenia powie-
trza odpowiedzialni są wszyscy: 
właściciele kotłów na węgiel, 
spalający śmieci i palący drewnem 
w kominkach łatwiej będzie uporać 
się z zanieczyszczeniem powietrza 
w Podkowie Leśnej. Przerzucanie 
się odpowiedzialnością nie pomaga 
w rozwiązaniu problemu. Jeśli każde 
źródło ciepła będzie spełniało 
wymogi uchwały antysmogowej 
problem smogu będzie znacząco 
mniejszy. Wymogi minimalne to: 
kominek zgodny z wymogami 
EcoDEsign, albo kominek gorszej 
klasy wyposażony w elektrofiltr 
oraz ewentualnie kocioł klasy 5 lub 
EcoDesign na pellet lub węgiel. 
Oczywiście pozostałe źródła 
ciepła: pompa ciepła, gaz czy olej 
opałowy emitują jeszcze mniej 
zanieczyszczeń.

ARGUMENT: Czy może Polski 
Alarm Smogowy zaprezentował 
przekonujący dowód (czyli coś co 
wychodzi poza wrażenia czy przy-
godne obserwacje), że głównym 
źródłem zanieczyszczeń powietrza 
/smogu w Podkowie jest spalanie 
drewna w kominkach?

ODPOWIEDŹ: Za zanieczyszczenie 
powietrza w Polsce odpowiadają 
gospodarstwa domowe [ok. 50% 
PM10 i ok. 90 % B(a)P (źródło 
KOBiZE)]. W Podkowie Leśnej, z 
dużym prawdopodobieństwem licz-
ba kominków znacząco przewyższa 
liczbę kotłów na węgiel. Wiemy 
również, że w Podkowie Leśnej 
popiół odbieramy jest z 48 posesji 
na ok. 1300 domów.

Nie jest znana liczba kominków w 
Podkowie, na pewno warto jest 
zinwentaryzować problem. 
Fakt, że nawet niewielka liczba 

kotłów na drewno może wywołać 
duże zanieczyszczenia powietrza 
potwierdzają badania z Lombardii, 
gdzie spalanie drewna wywołuje 
emisje 47% PM10 i 70% BAP, 
pomimo że zaledwie 7% budynków 
ogrzewanych jest drewnem. 

Podobnie we Flandrii w Belgii, gdzie 
spalanie drewna to 36% pyłowych 
zanieczyszczeń (transport - 21%, 
przemysł – 16%). 

Z kolei rząd brytyjski szacuje, że 
spalanie drewna to w skali kraju 
wytwarza aż aż 38% zanieczyszczeń 
pyłowych. Spalanie drewna 
jest więc problemem, z którym 
mierzą się społeczeństwa państw 
zamożniejszych niż Polska. Wydaje 
się, że przypadek Podkowy Leśnej 
może być zbliżony do sytuacji 
jaka występuje we Włoszech czy 
Wielkiej Brytanii. Wskazują na to 
poszlaki, aczkolwiek, bez inwenta-
ryzacji źródeł ciepła i badań jakości 
powietrza trudno o bezsprzeczne 
stwierdzenia.

ARGUMENT: Nie ma żadnych, 
ŻADNYCH dowodów że w Pod-
kowie Leśnej smrodzą kominki. 
Nikt tego nie sprawdził. Nikt tego 
nie opublikował. To jest dogmat. 
Nie obchodzą mnie żadni specjaliści 
a właściwie ich słowa, ani żadne 
opinie, tylko prawda na papierze, a 
tej na razie nikt nie udowodnił. Nie 
ma danych potwierdzających przez 
co głównie generowany jest smog, 
może przez kominki, może przez 
kozy, a może przez 1 tajemniczego 
truciciela.

ODPOWIEDŹ: 17 grudnia 2018 
r. najwyższe stężenie godzinowe 
PM10 w Podkowie Leśnej 
odnotowano o godzinie 22 (220 
μg/m³), 18 listopada 2018 r. o 
godz 0:00 (z soboty na niedzielę) 
- stężenie wyniosło 214 μg/
m³. Godziny wystąpienia stężeń 
oznaczają, że na pewno nie był 



15

to ruch samochodowy. Czy jed-
nak były to kominki, czy kotły na 
węgiel możemy tylko przypuszczać. 
W takiej sytuacji wskazanie jed-
nego winnego jest w zasadzie 
niemożliwe. Jedyne co obecnie 
można zrobić to ograniczać liczbę 
palenisk poczynając od paleniska na 
węgiel. 

ARGUMENT: Wyniki ilości pyłów 
podczas spalania drewna nie 
istnieją, ponieważ nie są upublicz-
nione, nie wiadomo co badano i jak. 
Nie ma ich, koniec .Fakt że dyskutu-
jemy o tym jak coś przetłumaczyć, 
bo nie możemy znaleźć raportu 
z badań gdzie jest powiedziane 
co palono w czym jest dowodem 
ostatecznym. Proszę mi dać dane ze 
źródłami, to się nad nimi pochylę. 

ODPOWIEDŹ:  liczba opub-
likowanych prac przewyższa 
możliwości tej publikacji, 
PRZYKŁADOWE: https://doi.org/10
.1080/00022470.1979.10470854
https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S1352231017301590. Na końcu 
opracowania znajduje się bibliogra-
fia, zachęcamy do korzystania. 

ARGUMENT: Czemu we Francji 
na wsi palą w kominkach i jest 
dobrze a u nas smog? Czemu pod 
Monachium i w Alpejskich wsiach 
palą w kominkach i jest dobrze, a 
w Zakopanem dramat? Czemu w 
zielonej Norwegii pod Oslo co dom 
to kominek i nie ma problemu, a 
zielona Podkowa się dusi?

ODPOWIEDŹ::
Jako odpowiedź warto porównać 
zamieszczone zdjęcia z francuskiego 
Chamonix-Mont-Blanc i Zakopane-
go. Według CHAMONET.COM
3/4 zanieczyszczenia pyłowego 
we francuskim kurorcie pochodzi 
z ogrzewania budynków (głównie 
drewnem). BBC donosi o protestach 
organizowanych w tym turystyc-
znym mieście związanych z fatalną 
jakością powietrza. 
LINK; https://www.chamonet.com/
news/steps-being-taken-to-im-
prove-chamonix-s-air-quality-cham-
onix-mont-blanc-valley-683874)

Sztokholm to jedno z najczyst-
szych miast na świecie, podob-
nie jak Słupsk w Polsce – miasta 
korzystające z pomyślnej wietrznej 
aury. Natomiast już w Danii jak 
podaje National Centre for the 
Environment and Energy 750 
tys. kominków odpowiedzialne 
jest za 65% całkowitej emisji 
zanieczyszczeń w kraju. 16 tys. 
kominków w Kopenhadze produkuje 
więcej zanieczyszczeń pyłowych 
zimą niż samochody podczas całego 
roku. 

LINK:https://www.thelocal.
dk/20170724/denmarks-fireplaces-
damage-environment-more-than-
cars-report

ARGUMENT: Czy tylko Polacy mają 
w Europie kominki i kozy? Wszędzie 
znają ogrzewanie drewnem i go 
używają. Więc czemu tylko u nas 
czerwono? Na zachodzie kominków 
jest sporo (mieszkałem w domach 
w Niemczech, Norwegii i Francji, w 
każdym kominek), a smogu nie ma. 

ODPOWIEDŹ:
Ilość energii, a więc i spalanej bio-
masy na osobę w Polsce wynosi ok. 
3,5 GJ/os. 
W Austrii – 10, 
Norwegia – 6, 
Szwecja – 5, 
Francja – ok. 6. 

Rzeczywiście w Polsce na osobę 
spalane jest mniej drewna niż w 15 
krajach EU oraz więcej niż w 12 z 
nich. (1)

Okazuje się, że drewnem pali się nie 
tylko w Polsce, ale również w innych 
państwach UE. W polskich gos-
podarstwach domowych ok. 30% 
energii cieplnej pozyskiwane jest ze 
spalania biomasy. (2) Pozostałe 70% 
to energia ze spalania węgla. 
Zanieczyszczenie powietrza w 
Polsce wynika z przestarzałego 
sposobu ogrzewania domów - spa-
lania zarówno węgla jak i drewna w 
„kopciuchach”. To sytuacja jaka nie 
występuje w żadnym z krajów Zach-
odniej Europy. W Polsce istnieje ok. 
4 mln „kopciuchów” oraz nieznana 
liczba kominków. 

1. Źródło:Particulate emissions from 
residential wood combustion in 
Europe – revised estimates and an 
evaluation, H. A. C. Denier van der 
Gon, 2015.

2. Źródło: MEASURES TO ADDRESS 
AIR POLLUTION FROM SMALL 
COMBUSTION, International Institute 
for Applied Systems Analysis (IIASA), 
2018.

fot. Pollution in the Chamonix Valley   Air-APS
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