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ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH 
I PYŁOWYCH ORAZ OCENA ICH REDUKCJI 
W POLSCE W OSTATNIM DZIESIĘCIOLECIU 

Streszczenie 
W artykule przeanalizowano źródła emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w Polsce w ostat-

nim dziesięcioleciu. Dokonano również oceny redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych dla poszcze-
gólnych województw naszego kraju. W analizowanym okresie największy udział w emisji tlenku siarki 
(IV) miała energetyka zawodowa, zaś najmniejszy źródła mobilne. W przypadku tlenków azotu naj-
większy udział w ich emisji przypadał na źródła mobilne, zaś najmniejszy na technologie przemysłowe. 
W latach 2000-2009 największy udział w emisji zanieczyszczeń pyłowych miały źródła stacjonarne, 
z wyłączeniem energetyki zawodowej i przemysłowej oraz technologii przemysłowych, natomiast naj-
mniejszy – energetyka przemysłowa. 

W analizowanym dziesięcioleciu stwierdzono 18% spadek emisji przemysłowych zanieczyszczeń 
gazowych z poziomu 2083,2 tys. ton w roku 2000 do 1703,9 tys. ton w 2010 roku oraz 65% redukcję 
przemysłowych zanieczyszczeń pyłowych z poziomu 180,5 tys. ton w roku 2000 do 62,5 tys. ton 
w 2010. W analizowanym okresie najwyższe wartości emisji przemysłowych zanieczyszczeń gazowych 
(bez CO2) odnotowano w województwie śląskim, mazowieckim, łódzkim i małopolskim, zaś najniższe 
w podlaskim i warmińsko-mazurskim. Z kolei najwyższe emisje przemysłowych zanieczyszczeń pyło-
wych odnotowano w województwie śląskim, zaś najniższe w województwach podlaskim, warmińsko-
mazurskim i lubuskim. 

WSTĘP 
W obecnej dobie zanieczyszczenie środowiska naturalnego stanowi jedno z głównych za-

grożeń na Ziemi. Wzrost zanieczyszczeń nierozerwalnie związany jest z procesem industriali-
zacji. Negatywnemu wpływowi działalności człowieka podlegają najważniejsze elementy śro-
dowiska naturalnego, tj. gleba, woda i atmosfera. W dużej mierze wpływ na zanieczyszczenie 
powietrza ma energetyka i transport, dostarczając do atmosfery gazy (tlenek siarki IV), tlenki 
azotu i tlenki węgla), pyły oraz różnego rodzaju inne związki chemiczne, (dioksyny, WWA, 
formaldehyd, akroleina) [3, 6, 11]. 

Jednym z głównych problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza jest fakt, że 
wyemitowane zanieczyszczenia często ulegają przemianom w atmosferze oraz przemieszcza-
ją się na duże odległości od źródeł emisji, opuszczając granice województw, państw, a nawet 
kontynentów. W związku z tym w latach 80. XX wieku kraje członkowskie OECD podjęły 
działania zmierzające do redukcji poziomu zanieczyszczeń atmosferycznych w efekcie 
zmniejszania zużycia energii, stosowania filtrów do oczyszczania emitowanych gazów, od-
siarczania i odpylania gazów spalinowych, jak również korzystania z niekonwencjonalnych 
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źródeł energii. Pomimo tych działań w wielu krajach rozwijających się nie dostrzega się wy-
raźnej poprawy jakości powietrza. 

Obecnie w Polsce całkowita emisja głównych zanieczyszczeń powietrza należy do jednej 
z wyższych (poziomy bezwzględne) spośród krajów Unii Europejskiej. Największe ilości 
najbardziej toksycznych zanieczyszczeń powstają podczas wytwarzania i dystrybucji energii 
elektrycznej, pary wodnej i gorącej wody oraz podczas produkcji chemikaliów i metali. Opar-
cie produkcji energii elektrycznej na spalaniu węgla i bardzo duży jego udział w energii final-
nej sprawia, że Polska nadal jest jednym z bardziej zanieczyszczonych krajów świata. Ponad-
to – w ostatnich latach – w związku ze wzrostem liczby pojazdów samochodowych, głównie 
samochodów osobowych i ciężarowych, w Polsce jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia 
powietrza tlenkami azotu, tlenkami węgla, czy pyłem całkowitym stanowi motoryzacja [7]. 

1. ŹRÓDŁA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ 
Zanieczyszczenie powietrza według Światowej Organizacji Zdrowia to „powietrze, któ-

rego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin, zwierząt, a także 
na inne elementy środowiska, takie jak woda i gleba”. Głównymi zanieczyszczeniami gazo-
wymi powietrza są: związki siarki (SO2, SO3, H2S), związki azotu (NO, NO2, N2O, NH3), 
tlenki węgla (CO, CO2), węglowodory [1, 9, 17, 18, 19]. Najobficiej występującym na świe-
cie paliwem kopalnym jest węgiel. Udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej wynosi 
prawie 40%. Jednak spalanie węgla w energetyce prowadzi do emisji zanieczyszczeń do at-
mosfery oraz wytworzenia dużej ilości stałych produktów ubocznych [13]. Tlenek siarki (IV) 
powstaje m.in. w wyniku spalania zanieczyszczonych siarką paliw stałych i płynnych w silni-
kach spalinowych, w elektrociepłowniach, czy elektrowniach cieplnych. Z kolei głównym 
źródłem emisji NO i produktu jego utlenienia NO2 jest motoryzacja. Środki transportu są 
również źródłem szkodliwego dla środowiska tlenku węgla (II), węglowodorów, sadzy, tlen-
ku siarki (IV) i metali ciężkich. Pyły emitowane do atmosfery, zawierające najczęściej związ-
ki metali ciężkich, takich jak kadm, ołów, rtęć, miedź, chrom, powstają podczas spalania pa-
liw oraz w niektórych procesach produkcyjnych, miedzy innymi w zakładach metalurgicz-
nych, cementowniach, czy w zakładach produkujących nawozy mineralne [1, 9, 17, 18, 19].  

W tabeli 1 przedstawiono udział poszczególnych źródeł zanieczyszczeń w całkowitej 
emisji tlenku siarki (IV), tlenków azotu i pyłów w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. Z anali-
zy tych danych jednoznacznie wynika, że głównym źródłem emisji tlenku siarki (IV) w Pol-
sce jest produkcja energii elektrycznej. Zasiarczenie paliwa, przestarzałość i nieefektywność 
wielu elektrowni, niekiedy brak urządzeń odsiarczających sprawiają, że tlenek siarki (IV) 
stanowi główny składnik zanieczyszczeń powstających w procesach spalania paliw stałych. 
Największy udział w emisji SO2 przypada na energetykę zawodową i inne źródła stacjonarne 
(małe zakłady przemysłowe i lokalne kotłownie będące poza ewidencją GUS oraz paleniska 
domowe), który w roku 2009 wyniósł odpowiednio 37,5% i 39,3%, zaś najmniejszy na źródła 
mobilne (0,2% – 2009 rok) i technologie przemysłowe (2,3% – 2009 rok). Z kolei w przypad-
ku tlenków azotu największy udział w ich emisji mają źródła mobilne (43,3% – 2009 rok) i 
energetyka zawodowa (27,4% – 2009 rok), zaś najmniejszy – technologie przemysłowe (4,3% 
– 2009 rok) i energetyka przemysłowa (9,9% – 2009 rok). Analizując źródła zanieczyszczenia 
powietrza pyłami można stwierdzić, że największy udział w ich emisji przypada na inne źró-
dła stacjonarne i źródła mobilne, zaś najmniejszy na energetykę przemysłową i energetykę 
zawodową. W roku 2009 udziały te wynosiły odpowiednio 62,5% i 20,8% oraz 2,0% i 5,8%. 

W Polsce w ostatnich latach ograniczono emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, w 
tym przede wszystkim SO2, który powstawał głównie w procesach wytwarzania energii w 
elektrowniach wykorzystujących węgiel kamienny i brunatny [21]. I tak w 2009 roku emisje 
tlenku siarki (IV) były o około 43% niższe od stanu z roku 2000. Z kolei emisje tlenków azo-
tu w tym samym przedziale czasowym były niższe o ponad 2%. Emisje pyłowe obniżyły się 
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odpowiednio o 15%. Rozwój technologii energetycznego wykorzystania węgla sprawił, że 
spalanie staje się procesem coraz bardziej efektywnym, gdyż coraz mniej paliwa zużywa się 
na wytworzenie jednostki energii elektrycznej. Mianem czystych technologii węglowych lub 
technologii czystego węgla (Clean Coal Technologies – CCT) określa się procesy i technolo-
gie, które prowadzą do zmniejszenia negatywnego wpływu spalania węgla na etapie spalania, 
w trakcie spalania i po spalaniu. W energetyce krajowej zarysowują się dotychczas bardzo 
wyraźnie dwie tendencje w rozwiązywaniu problemu wysokich emisji SO2, a mianowicie 
elektrownie systemowe wprowadzają instalacje odsiarczania spalin, z kolei elektrociepłownie 
wykorzystują paliwa o niższej zawartości siarki [13]. W ostatnim okresie w Polsce zwiększy-
ło się wykorzystanie wysokokalorycznego węgla o niskiej zawartości siarki. Przyjmuje się że 
średnia zawartość siarki w węglu wykorzystywanym w tym okresie zmniejszyła się o około 
40%. Warto nadmienić, iż poprawa jakości spalanego węgla przyczyniła się również do istot-
nej redukcji ilości popiołów z elektrowni [14, 20]. 

Tab. 1 Całkowita emisja* tlenku siarki(IV), tlenków azotu i pyłów według źródeł zanieczyszczeń w 
Polsce w latach 2000-2002 i 2004-2009 [tys. ton] 

Źródło 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
SO2 

Ogółem 1511 1564 1456 1241 1222 1195 1131 999 861 
Energetyka zawodowa 805 769 706 704 673 717 668 448 323 
Energetyka przemysłowa 265 326 308 222 202 183 88 192 178 
Technologie przemysłowe 91 75 74 52 56 56 57 24 20 
Inne źródła stacjonarne 309 354 325 260 290 237 316 333 338 
Źródła mobilne 2d 40 42 4 1 2 2 2 2 

NOX 
Ogółem 838 805 796 804 811 890 885 831 820 
Energetyka zawodowa 237 242 237 259 246 252 249 226 225 
Energetyka przemysłowa 81 86 80 72 125 134 101 84 81 
Technologie przemysłowe 109 68 60 55 54 54 73 48 35 
Inne źródła stacjonarne 97 118 89 88 74 83 113 122 124 
Źródła mobilne 314 291 330 331 312 367 349 350 355 

Pyły 
Ogółem 464 491 473 443 430 448 436 421 394 
Energetyka zawodowa 64 58 56 50 39 38 36 24 23 
Energetyka przemysłowa 19 25 20 17 13 17 16 9 8 
Technologie przemysłowe 72 62 58 56 53 57 60 58 35 
Inne źródła stacjonarne 248 288 276 255 257 268 248 249 246 
Źródła mobilne 61 59 63 64 68 68 76 82 82 
* Dane szacunkowe wyliczone na podstawie zużycia paliw i wskaźników technologicznych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [8]. 

W Polsce najważniejszym źródłem CO2 jest spalanie węgla kamiennego, który charaktery-
zuje się wysoką zawartością węgla (85-90%) w odniesieniu do wartości opałowej [11, 16, 21]. 
Wynika to z faktu, iż substancja palna paliwa naturalnego składa się przede wszystkim z dwóch 
pierwiastków, a mianowicie z wodoru i węgla. W konsekwencji tego powstające w efekcie 
zupełnego i całkowitego spalania produkty, takie jak woda oraz tlenek węgla (IV) są substan-
cjami, których występowanie w spalinach jest nieuniknione i nie da się ich drastycznie ogra-
niczyć, tak jak chociażby w przypadku tlenków azotu, czy tlenku węgla (II). Względna emisja 
CO2 na jednostkę energii wytworzonej z węgla wynosi 2,5, z oleju opałowego – 2,0, nato-
miast z gazu ziemnego – 1,45 [1]. 

Z danych zamieszczonych w tabeli 2 wynika, że w okresie ostatnich dziesięciu lat zaobser-
wowano stabilizację bilansową wielkości emisji CO2 z terytorium Polski. W analizowanym 
przedziale czasowym emisja tlenku węgla (IV) wahała się w przedziale od 329 599 tys. ton 
(2006 rok) do 308 277 tys. ton w roku 2002. Ograniczenie emisji CO2 można przede wszyst-
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kim osiągnąć poprzez poprawę sprawności energetycznej, bądź też poprzez wprowadzenie od-
dzielania tlenku węgla (IV) w procesach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła [4, 10, 12]. 
Można to uzyskać poprzez wprowadzenie metod wychwytywania CO2. Wyróżnia się pięć grup 
systemów wychwytywania CO2, w procesach których stosuje się separację CO2 [2, 5, 15]. 
Pierwszą grupę stanowią wszystkie sposoby wytwarzania mocy oparte na spalaniu paliw ko-
palnych, w których tlenek węgla (IV) usuwany jest ze spalin. Grupa druga obejmuje procesy 
separacji CO2 z paliwa gazowego lub gazu syntezowego zachodzące przed procesem spalania. 
Grupę trzecią stanowi technologia oxyfuel zawierająca procesy, w których spalanie jest 
w atmosferze tlenu z recyrkulowanym CO2 lub parą wodną. W grupie czwartej (proces Hy-
drocarb) separacja węgla z paliwa ma miejsce przed procesem spalania, natomiast w grupie 
piątej do oddzielania tlenku węgla (IV) wykorzystuje się ogniwa paliwowe. Wymienione po-
wyżej systemy mają na celu zwiększenie stężenia CO2 w gazach poddawanych separacji, zaś 
separacja (absorpcja, adsorpcja, separacja membranowa i metody kriogeniczne) może nastę-
pować zarówno z gazów odlotowych, jak i z gazu procesowego [11]. 

W połowie analizowanego okresu Polska dysponowała dużą rezerwą emisji CO2 (około 
130 mln Mg·rok-1) w stosunku do poziomu wynikającego ze zobowiązań międzynarodowych. 
Według prognoz w okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto 2008–2012 rezerwa ta wynie-
sie 60-100 mln Mg [13]. 

Tab. 2. Całkowita emisja* wybranych zanieczyszczeń powietrza w Polsce w latach 2000-2009  
[tys. ton] 

Lata 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Tlenek węgla(IV) 320332 317844 308277 319082 325382 
Tlenek węgla(II) 3463 3528 3410 3318 3426 
Niemetanowe lotne związki organiczne 905 873 898 892 896 
Amoniak 322 328 325 323 317 

 
Lata 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Tlenek węgla(IV) 317753 329599 328070 324629 310404 
Tlenek węgla(II) 3333 2804 2553 2717 2695 
Niemetanowe lotne  związki organiczne 867 929 879 941 917 
Amoniak 326 287 289 285 273 
* Dane szacunkowe wyliczone na podstawie zużycia paliw i wskaźników technologicznych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [8]. 

Kolejnym zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego jest tlenek węgla, który powstaje 
w procesie niezupełnego spalania węgla lub jego związków. Gaz ten występuje głównie w spa-
linach z silników pojazdów mechanicznych, szczególnie benzynowych, w przemyśle metalur-
gicznym, elektromaszynowym i materiałów budowlanych oraz w elektrociepłowniach, elek-
trowniach cieplnych, koksowniach i gazowniach oraz paleniskach domowych [1, 13, 17]. 
W latach 2000-2009 odnotowano spadek emisji tlenku węgla (II) na terenie naszego kraju. 
W 2009 r. emisja CO była o 22% niższa w stosunku do 2000 r. i wyniosła 2695 tys. ton. 
W analizowanym okresie najniższą emisję tlenku węgla (II) na poziomie 2553 tys. ton odno-
towano w 2007 r. Podobnie trend spadkowy w emisji stwierdzono w przypadku amoniaku, 
którego emisja w roku 2009 uległa redukcji o 15% w stosunku do 2000 r. 
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2. EMISJA PRZEMYSŁOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH 
I PYŁOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH 
W Polsce w ostatnim okresie nastąpił znaczący postęp w ochronie wszystkich elementów 

otaczającego nas środowiska przyrodniczego, w tym powietrza atmosferycznego, co zaznaczyło 
się szczególnie redukcją emisji większości zanieczyszczeń: tlenku siarki (IV), tlenków azotu, 
tlenku węgla (II), pyłu oraz zanieczyszczeń specyficznych, takich jak tlenki ołowiu, lotne 
związki organiczne oraz metale ciężkie. Osiągnięto to głównie poprzez rozwój inwestycji mają-
cych na celu obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z obiek-
tów spalania paliw oraz obiektów technologicznych, jak również poprzez wykorzystanie alter-
natywnych źródeł energii. Było to możliwe między innymi dzięki poprawie parametrów jako-
ściowych paliw oraz często ich zamianę, jak również poprzez instalowanie urządzeń do redukcji 
emisji zanieczyszczeń oraz modernizację technologii uzyskiwania energii [14, 20, 22, 23]. 

W tabeli 3 zamieszczono dane dotyczące emisji przemysłowych zanieczyszczeń gazo-
wych (bez CO2) i pyłowych w Polsce oraz w poszczególnych województwach naszego kraju 
w latach 2000 – 2010. Z analizy tych danych jednoznacznie wynika, iż rozkład emisji uwa-
runkowany jest przede wszystkim umiejscowieniem dużych źródeł emisji. W analizowanym 
okresie odnotowano spadek emisji przemysłowych zanieczyszczeń gazowych z poziomu 
2083,2 tys. ton w roku 2000 do 1703,9 tys. ton w 2010 roku, co stanowiło redukcję o 18,2%. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż najniższą emisję przemysłowych zanieczyszczeń gazowych odno-
towano w 2009 roku i była ona niższa o 23,6% w stosunku do roku 2000. 

W Polsce najwyższe wartości emisji przemysłowych zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) 
stwierdza się w województwie śląskim, mazowieckim, łódzkim i małopolskim, zaś najniższe 
w podlaskim i warmińsko-mazurskim. Warto nadmienić, iż emisja przemysłowych zanie-
czyszczeń gazowych (bez CO2) w 2010 roku w województwie śląskim, które stanowi 3,9% 
powierzchni naszego kraju, wyniosła 40,5% emisji całkowitej. 

W latach 2000-2010 w poszczególnych województwach naszego kraju odnotowano spa-
dek emisji przemysłowych zanieczyszczeń gazowych w przedziale od 8,7% (województwo 
świętokrzyskie) do 55,1% (województwo wielkopolskie). Wyjątek stanowiły województwa 
lubuskie, opolskie i śląskie, w których nastąpił wzrost emisji odpowiednio o 22,2%, 15,1% 
i 13%. Warto jednak zaznaczyć iż w ostatnim roku odnotowano wzrost emisji przemysłowych 
zanieczyszczeń gazowych w 10 na 16 województw. 

W przypadku przemysłowych zanieczyszczeń pyłowych spadek ten miał miejsce z po-
ziomu 180,5 tys. ton w 2000 r. do 62,5 tys. ton w 2010, co stanowiło redukcję o 65,4%. 
W analizowanym przedziale czasowym we wszystkich województwach odnotowano spadek 
emisji przemysłowych zanieczyszczeń pyłowych, który mieścił się w granicach od 76,6% 
w województwie małopolskim do 37,0% w województwie pomorskim. Podobnie jak w przy-
padku przemysłowych zanieczyszczeń gazowych najwyższe emisje zanieczyszczeń pyłowych 
stwierdzono w województwie śląskim (21,4% emisji całkowitej dla Polski). Jedne z wyższych 
emisji pyłowych odnotowano również w województwie wielkopolskim, mazowieckim i dol-
nośląskim. Z kolei najniższe emisje stanowiące około 2% emisji całkowitej w Polsce wystąpi-
ły w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. W 2010 roku w stosunku 
do roku 2009 odnotowano wzrost emisji pyłowych w województwie pomorskim, wielkopol-
skim, śląskim i mazowieckim. 
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PODSUMOWANIE 
Polska należy do nielicznych krajów, w których wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła 

oparte jest wyłącznie na stałych paliwach kopalnych – w prawie 97% na węglu kamiennym 
i brunatnym. Energetyka i transport to dziedziny, których działalność w dużym stopniu wpływa 
na zanieczyszczenia powietrza, dostarczając różnego rodzaju gazów, związków chemicznych 
lub pyłów do atmosfery. W ostatnim dziesięcioleciu w Polsce ograniczono emisję zanieczysz-
czeń gazowych i pyłowych, odpowiednio o 43% w przypadku tlenku siarki (IV) i o ponad 2% 
w przypadku tlenków azotu oraz o 15% w odniesieniu do zanieczyszczeń pyłowych. Jednakże 
oparcie produkcji energii elektrycznej przede wszystkim na spalaniu węgla kamiennego oraz 
bardzo duży jego udział w energii finalnej powoduje, że Polska nadal jest jednym z bardziej 
zanieczyszczonych krajów Europy. Z analizy emisji przemysłowych zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych wynika, iż w latach 2000–2009 odnotowano 18% redukcję emisji gazowych i 65% 
spadek przemysłowych emisji pyłowych. W analizowanym okresie w większości województw 
odnotowano spadek emisji przemysłowych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, przy czym 
najwyższe emisje, rzędu 40% emisji całkowitej zanieczyszczeń gazowych i rzędu 20% – zanie-
czyszczeń pyłowych odnotowuje się w województwie śląskim zajmującym niespełna 4% po-
wierzchni Polski. 

Spalanie węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach ma często negatywny wpływ na 
powietrze atmosferyczne, wody i gleby, a w konsekwencji na organizmy żywe. Dlatego też 
należy dokonać wszelkich starań aby go zminimalizować. W celu osiągnięcia odpowiedniej 
sprawności przemian energetycznych oraz obniżenia negatywnego wpływu na środowisko 
przyrodnicze duży wpływ ma fakt, w jaki sposób węgiel jest spalany. W celu poprawy efek-
tywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej procesów spalania węgla należy dążyć 
do poprawy jakości węgla, ulepszenia technologii spalania oraz wykorzystywania urządzeń 
do kontroli i redukcji emisji. Ważne jest również ograniczenie udziału węgla kamiennego 
jako głównego nośnika energii oraz rozwoju energetyki opartej na tzw. odnawialnych źró-
dłach energii. Stąd też jednym z założeń polskiej polityki ekologicznej jest uzyskanie 15% 
energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w 2020 r. 

THE SOURCES OF GAS AND DUST 
POLLUTIONS AND THE ASSESSMENT  

OF THEIR REDUCTION IN POLAND  
IN THE LAST 10 YEARS 

Abstract 
The study deals with the sources of emission of gas and dust pollutants in Poland in the last 10 

years. Furthermore, the assessment of reduction of atmospheric pollutants in particular voivodeships of 
our country was performed. During the considered period, the greatest contribution to emission of sulfur 
(IV) oxide was that of utility power plants, whereas the smallest one was made by mobile sources. In the 
case of nitrogen oxides, the greatest contribution was made by mobile sources and the smallest one – by 
industrial technologies. In the years 2000-2009 the greatest contribution in the dust pollutants was made 
by stationary sources, excluding utility and industrial power plants and industrial technologies whereas 
the smallest one – by industrial power plants. 

In the analysed 10-year period the decrease of 18% in emission of industrial gas pollutants was ob-
served (from 2083,2 tones in the year 2000 to 1703,9 tones in the year 2010. Moreover, the decrease of 
65% in industrial dust pollutants was recorded (from180.5 tones in the year 2000 to 62,5 tones in the 
year 2010). In the considered period the highest values of emission of industrial gas pollutants (without 
CO2) was observed in the following voivodeships: śląskie, mazowieckie, łódzkie and małopolskie where-
as the lowest – in podlaskie and warmińsko-mazurskie. On the other hand, the highest emission of indus-
trial dust pollutants was recorded in the śląskie voivodeship whereas the lowest – in the podlaskie, 
warmińsko-mazurskie and lubuskie voivodeships. 
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