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Wstęp

Zadaniem nauki jest poszukiwanie racjonalnych rozwiązań dla cywilizacyjnych wy-
zwań współczesnego świata. Jednym z takich kluczowych wyzwań jest także rozwój 
zrównoważony. Idea zrównoważonego rozwoju jest niezwykle obiecująca, ale z całą 
pewnością wymaga ogromnego zaangażowania ekonomistów. Nauki ekonomiczne, 
a w tym dyscyplina nauki „finanse”, podejmują to wyzwanie. Wiele badań, spotkań, 
konferencji i publikacji służy naukowej analizie oraz praktycznej implementacji za-
sad zrównoważonego rozwoju we współczesnej gospodarce w zakresie finansów 
i rachunkowości.

Proces naukowego opracowywania problemu trwa, a społeczna ewolucja biz-
nesu dostarcza ambitnych tematów badawczych. Po latach pracy możemy wskazać 
zarówno na konkretne sukcesy, jak też i na wiele wątpliwości w zakresie koncepcji 
zrównoważonych finansów. Materialnym dowodem naukowego wkładu w posze-
rzanie wiedzy są publikacje. Znaczna część aktualnego dorobku naukowego dys-
cypliny „finanse” dotycząca zrównoważonego rozwoju jest już od lat regularnie 
prezentowana w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Kontynuujemy ten cykl opracowań.

W niniejszym tomie zebraliśmy wyselekcjonowane artykuły autorów z wielu 
uznanych ośrodków naukowych w Polsce. Ich tematyka skoncentrowana jest na za-
gadnieniach finansów i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono w nich doskonałe 
rozważania teoretyczne oraz konkretne przykłady z praktyki gospodarczej. Każdy 
artykuł stanowi inspirujący materiał naukowy.

Szczególne podziękowania należą się nie tylko Autorom, ale także Recenzen-
tom, którzy podjęli trud oceny nadesłanych materiałów. Jako redaktorzy tomu wraz 
z Autorami i Recenzentami mamy nadzieję, że poprzez publikację naszego wspólne-
go dzieła wnosimy istotny wkład w naukowe opracowanie problematyki finansowa-
nia zrównoważonego rozwoju.

Leszek Dziawgo, Leszek Patrzałek
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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie opłaty za gazy i pyły wprowadzane do po-
wietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych jako jednego ze źródeł finan-
sowania ochrony środowiska w Polsce. W artykule omówiono zakres podmiotowy oraz 
przedmiotowy opłaty za emisję spalin, z uwzględnieniem wynikających z niej obowiązków 
ewidencyjnych. W celu zaprezentowania sposobu kalkulacji opłaty zawarto przykład jej na-
liczania. Następnie zestawiono wielkość opłat za zanieczyszczanie powietrza w stosunku 
do łącznej wielkości opłat za korzystanie ze środowiska. W dalszej kolejności umiejscowiono 
opłatę za korzystanie ze środowiska w systemie finansowania ochrony środowiska w Polsce.

Słowa kluczowe: opłata, ochrona środowiska, finansowanie ochrony środowiska.

Summary: The purpose of article is to present fee for gases and dust emitted from the com-
bustion of fuels in internal combustion engines as one of the sources of financing environmen-
tal protection in Poland. The article shows the range of subjective and objective fees for emis-
sions, taking into account its registration obligations. In order to present the fee calculation 
method, an example for its calculation is included. Then the size of the fees for air pollution in 
relation to the total fees for the use of the environment is compiled. Next the fee for the use of 
the environment in the system of financing environmental protection in Poland is positioned.

Keywords: fee, environmental protection, environmental protection financing.

1. Wstęp

W latach 70. i 80. XX w. Polska była jednym z najbardziej zanieczyszczonych 
państw Europy. W tym okresie aż 30% Polaków zamieszkiwało obszary objęte za-
grożeniem ekologicznym, to znaczy takie, na których permanentnie przekraczane 
były normy zanieczyszczenia środowiska. Co ciekawe, aż połowa polskich miast 
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nie posiadała oczyszczalni ścieków. W polskich przedsiębiorstwach nie funkcjono-
wał wtedy żaden system wspomagający redukcję emisji dwutlenku siarki czy tlen-
ków azotu. W obliczu tak znacznego zanieczyszczenia środowiska wydatki na jego 
ochronę wynosiły zaledwie 0,2-0,5% PKB, czyli kilka razy mniej niż średnio w kra-
jach należących do OECD [NFOŚiGW 2013b].

Mimo upływu lat Polska nadal znajduje się w czołówce najbardziej zanieczysz-
czonych państw Unii Europejskiej. W 2001 r. wśród 10 europejskich miast o naj-
wyższym stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu znalazło się aż 6 polskich miast. 
W tym zestawieniu najgorzej wypadł Kraków. W roku 2011 w Krakowie poziom 
zanieczyszczeń w powietrzu był wyższy od zakładanych przez 150 dni w ciągu roku, 
co sytuuje Kraków na trzecim miejscu wśród najbardziej zanieczyszczonych miast 
Europy [European Enviroment Agency 2013].

Jakość powietrza przekłada się bezpośrednio na warunki życia człowieka, ma 
też ogromy wpływ na funkcjonowanie ekosystemów oraz zmiany klimatyczne. Śro-
dowisko stanowi dobro wspólne, powinno się więc szczególnie o nie dbać – oznacza 
to konieczność finansowania ochrony środowiska. W dalszej części artykułu zostaną 
omówione wybrane kwestie dotyczące finansowania ochrony środowiska, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem opłat dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

2. Opłaty za emisję spalin

Jedną z przyczyn wzrostu zanieczyszczeń powietrza jest wzrost liczby urządzeń 
emitujących te zanieczyszczenia, w tym znaczny wzrost pojazdów samochodowych. 
Dla przykładu, w Polsce w roku 1970 zarejestrowanych było 786 tys. pojazdów 
(z wyłączeniem jednośladów i ciągników rolniczych). W 1995 r. liczba ta wynosiła 
już 7,5 mln pojazdów. Na przestrzeni 25 lat odnotowano więc aż 15-krotny wzrost 
ilości pojazdów – głównie za sprawą masowej produkcji Fiata 126p [GUS 2012,  
s. 25].

W roku 1995 wskaźnik motoryzacji1 w Polsce wynosił 195, a dziesięć lat póź-
niej, w 2005 r., na 1000 mieszkańców przypadało już 323 pojazdów [GUS 2012, 
s. 25]. Według ostatnich danych w Polsce w 2014 r. wskaźnik motoryzacji wyno-
sił już 599. Wartość ta jest wyższa od średniej unijnej wynoszącej 564. Niestety, 
ponad połowa pojazdów poruszających się po polskich drogach została wyprodu-
kowana ponad 10 lat temu. Pod tym względem Polska została sklasyfikowana na 
czele państw Unii Europejskiej posiadających najstarsze samochody. Na rysunku 1 
przedstawiono strukturę wiekową pojazdów w Polsce w 2012 r.

Wśród przyczyn wyższego średniego wieku pojazdów poruszających się po 
polskich drogach z pewnością można wymienić znaczny wzrost indywidualne-
go importu pojazdów, który miał miejsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej.  

1 Wskaźnik motoryzacji przedstawia liczbę pojazdów przypadających na każdy 1000 mieszkań-
ców.
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Od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2005 r. sprowadzono do Polski ponad 1,68 mln uży-
wanych samochodów osobowych, z czego aż 66,5% miało ponad 10 lat [Komornic-
ki 2011, s. 46].

Wiek pojazdów przekłada się na emisję zanieczyszczeń emitowanych podczas 
ich użytkowania. Nowo wyprodukowane pojazdy muszą bowiem spełniać coraz 
wyższe standardy związane z ochroną środowiska, narzucane przez Unię Europej-
ską. Również rozwój nowoczesnych technologii przyczynia się do tego, że współ-
czesne samochody są bardziej przyjazne środowisku. Jest to szczególnie ważne 
w kontekście stale zwiększającej się liczby pojazdów.

3,96% 5,84% 

19,16% 

71,04% 

mniej niż 2 lata

od 2 do 5 lat

od 5 do 10 lat

10 lat i więcej

Rys. 1. Struktura wiekowa pojazdów w Polsce w roku 2012 

Źródło: [http://www.acea.be/statistics/article/average-vehicle-age].

Opłata za pyły i gazy wprowadzane do powietrza z procesów spalania w silni-
kach spalinowych została w Polsce wprowadzona na mocy ustawy Prawo ochrony 
środowiska. Stanowi ona element opłaty za korzystanie ze środowiska, a dokładniej 
rzecz ujmując, jej części dotyczącej zanieczyszczeń powietrza. W dalszych czę-
ściach artykułu opłata będzie nazywana opłatą za emisję spalin. Opłata za korzy-
stanie ze środowiska, w części obejmującej opłaty za zanieczyszczenia powietrza, 
dotyczy [Rozporządzenie z 12 października 2015]:
• spalania paliw w kotłach;
• procesów technologicznych (m.in. spawania, lakierowania, wyrobu masy bitu-

micznej);
• spalania paliw przez środki transportu;
• przeładunku benzyn silnikowych.

Opłatą objęte są wszystkie podmioty, które posiadają status przedsiębiorcy2, 
jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami oraz osoby fizyczne niebędące 
przedsiębiorcami, ale korzystające ze środowiska w takim zakresie, w jakim wyma-
gane jest pozwolenie [Ustawa z 27 kwietnia 2001, art. 3 pkt 20].

2 Definicja przedsiębiorcy na potrzeby ustawy Prawo ochrony środowiska jest rozumiana w taki 
sposób, w jaki zostało to określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
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W przypadku opłaty za spalanie paliw przez środki transportu przedsiębiorca 
(lub inny podmiot do tego obowiązany) samodzielnie ustala podstawę opłaty, któ-
ra jest równa masie paliwa spalonego przez wszystkie posiadane środki transportu 
w ciągu roku. Wyznaczoną podstawę przemnaża się przez wysokość stawki jednost-
kowej, która z kolei jest corocznie aktualizowana.

Stawki jednostkowe są zróżnicowane pod względem środka transportu, w któ-
rym paliwo jest spalane. Zróżnicowanie odbywa się m.in. na podstawie przyzna-
nej normy europejskiego standardu emisji spalin (w skrócie EURO): im norma jest 
wyższa, tym stawka odpłaty jest niższa, gdyż przyznanie wyższego standardu emisji 
spalin oznacza mniejszą ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska w trakcie 
pracy silnika. Istotna jest też kwestia przeznaczenia środka transportu (przykładowo 
samochody osobowe, ciężarowe, ciągniki rolnicze); najniższa wartość opłaty przypi-
sana jest samochodom osobowym, a najwyższa ciągnikom rolniczym. Nie bez zna-
czenia pozostaje także rok produkcji pojazdu. Prócz środka transportu brany jest pod 
uwagę rodzaj spalanego paliwa. W tym przypadku wyróżnia się benzynę silnikową, 
gaz płynny (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), olej napędowy oraz biodiesel. 

Najwyższa stawka obowiązująca za rok 2015 wynosiła 270,50 zł/Mg i dotyczyła 
spalania benzyny silnikowej w silnikach pojazdów wolnobieżnych wyprodukowa-
nych przed rokiem 1999. Dla porównania: najniższa stawka opłaty w tym okresie 
wynosiła 3,06 zł/Mg dla samochodów osobowych posiadających normę EURO 5, 
napędzanych biodieslem [Obwieszczenie Ministra Środowiska z 11 sierpnia 2014, 
s. 10-13].

2.1. Obowiązki ewidencyjne i kalkulacja 

Na podstawie Prawa ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska są 
zobligowane do ustalenia we własnym zakresie wielkości opłaty za korzystanie ze 
środowiska oraz do wniesienia jej na rachunek właściwego urzędu marszałkowskie-
go [Ustawa z 27 kwietnia 2001, art. 284 ust. 1]. Ponadto podmioty te obowiązane są 
do okresowego przedkładania marszałkowi województwa wykazów zawierających 
dane w zakresie korzystania ze środowiska.

Obowiązek zapłaty następuje wtedy, gdy kwota opłaty przekracza wartość 800 zł 
rocznie łącznie ze wszystkich tytułów wchodzących w zakres opłaty za korzystanie 
ze środowiska. Niezależnie od kwoty opłaty konieczne jest prowadzenie odpowied-
niej ewidencji.

Aby zobrazować ideę naliczania opłaty za emisję spalin oraz przedstawić wiel-
kość tej opłaty dla małego przedsiębiorstwa, przedstawiono przykład. Do kalkulacji 
opłaty za wprowadzanie pyłów i gazów pochodzących ze spalania paliw w silnikach 
spalinowych posłuży przedsiębiorstwo A, które zajmuje się sprzedażą gorących na-
pojów w automatach (kawy i herbaty). Ma ono dwa samochody. Pierwszy jest wyko-
rzystywany przez przedstawiciela handlowego w celu dotarcia z ofertą do klientów 
oraz do pozostałych celów służbowych (takich jak chociażby dotarcie na targi i kon-
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ferencje branżowe). To wyprodukowana w 2014 r. Skoda Octavia (spełniająca normy 
EURO 5), napędzana silnikiem benzynowym. Warto tu zaznaczyć, że pracownik uży-
wa tego samochodu także do celów prywatnych. Drugim służbowym samochodem 
jest ciężarowy Renault Trafic, wyprodukowany w 2008 r. (spełnia normy EURO 4, 
ma silnik diesla). Samochód ten służy do przewozu automatów do klientów oraz do 
stałych serwisów automatów (w tym do uzupełniania poziomu herbaty i kawy w urzą-
dzeniach). Poza godzinami pracy auto jest garażowane na terenie firmy.

Aby dokonać obliczeń, przyjęto następujące założenia:
• zbiornik paliwa w samochodzie osobowym ma pojemność 50 l, a w samocho-

dzie ciężarowym 90 l; 
• samochód osobowy jest tankowany do pełna średnio 8 razy w miesiącu, nato-

miast samochód ciężarowy 5 razy;
• gęstość benzyny wynosi 0,755 kg/l, a gęstość oleju napędowego 0,84 kg/l.

Tabela 1. Kalkulacja wysokości opłaty za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów 
spalania paliw w silnikach spalinowych w przedsiębiorstwie A w roku 2015 

Wyszczególnienie Ilość paliwa 
(w litrach)

Gęstość paliwa 
(w kg/l)

Ilość paliwa 
(w Mg)

Stawka opłaty 
(w zł/Mg)

Wysokość 
opłaty (w zł)

Skoda Octavia 4800 0,755 3,624 5,84 21,16

Renault Trafic 5400 0,840 4,536 6,57 29,80

Razem 50,97

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [http://www.gazetapodatkowa.pl/artykul,76185,1839.html; 
Obwieszczenie Ministra Środowiska z 11 sierpnia 2014, s. 10-11].

Wysokość rocznej opłaty w przedsiębiorstwie A wyniosła 50,97 zł; wielkość 
ta nie przekracza limitu 800 zł/rok, stąd przedsiębiorca nie ma obowiązku uiszczania 
tej opłaty. Nie zwalnia go to natomiast z obowiązku prowadzenia ewidencji zawie-
rającej dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz złożenia zbiorczego zesta-
wienia przed Urzędem Marszałkowskim w terminie do 31 marca za poprzedni rok 
sprawozdawczy [Ustawa z 16 listopada 2012, art. 9].

Ewidencja na potrzeby opłaty za korzystanie ze środowiska może być prowadzo-
na w przedsiębiorstwie odrębnie – to jednak generuje dodatkowe koszty. Ze względu 
jednak na roczną częstotliwość aktualizacji zestawienia zużycia paliwa można do 
tego celu wykorzystać zapisy księgowe (np. zapisy konta zespołu 411 – zużycie 
materiałów i energii). Dane księgowe należy jednak dostosować do wymaganych 
w ewidencji na potrzeby środowiskowe, gdyż te wymagają ilości paliwa. Ewidencja 
księgowa (o ile paliwo nie stanowi towaru lub wyrobu gotowego przedsiębiorstwa) 
w zasadzie zawiera wartości ponoszonych kosztów paliwa, a nie jego ilości3. Skoro 

3 Tankowanie samochodu na stacji paliw jest traktowane jako wydanie materiałów do zużycia.
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wartość kosztów jest księgowana w kwotach netto, oprócz ceny paliwa należy szcze-
gólną uwagę zwrócić na fakt, w jakiej części podatek od towarów i usług od paliw 
samochodowych może być odliczony (np. dla samochodu, dla którego VAT odlicza-
my w 50%, wartość zaksięgowanego kosztu jest różna od wartości netto z faktury, 
należy doprowadzić do wspólnej podstawy przed przeliczeniem).

Warto zaznaczyć, że opłaty za korzystanie ze środowiska stanowią dla przed-
siębiorstw koszt uzyskania przychodu. Za nieprowadzenie ewidencji może być 
nakładana opłata sankcyjna – ten rodzaj opłaty nie stanowi już kosztu uzyskania 
przychodu. Innym przykładem opłaty sankcyjnej jest opłata za wprowadzanie ga-
zów i pyłów do powietrza bez wymaganego pozwolenia; wysokość tej opłaty jest 
podwyższona o 500% [Ustawa z 27 kwietnia 2001, art. 292].

3. Wpływy z opłaty

Jak już zaznaczono, opłata za emisję spalin stanowi część opłaty za zanieczyszcza-
nie powietrza. Niestety, niedostępne są dane dotyczące wpływów z opłaty wyłącz-
nie za emisję spalin. Warto przypomnieć, że podmioty objęte opłatą składają do 
urzędów marszałkowskich szczegółowe wykazy dotyczące ilości spalonego paliwa 
przez poszczególne posiadane pojazdy. Oznaczać by to mogło, że istnieje baza da-
nych zawierająca informację o wysokości opłat za emisję spalin. Tu ukazuje się 
słabość systemu opłat za korzystanie ze środowiska – zgromadzone dane są wyko-
rzystywane jedynie do sprawdzenia poprawności wyznaczenia opłaty przez dany 
podmiot [Rogulski 2014, s. 137].

W tabeli 2 zawarto wielkości wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, 
w części dotyczącej zanieczyszczeń powietrza. Wpływy z tego tytułu w latach 2010-
-2014 spadały średnio o 3% rocznie (po uwzględnieniu korekty 2013 r., w którym 
dokonano zmiany okresu wnoszenia opłaty). Przeciętne wpływy z tej części opłaty 
wynosiły w tym okresie 700 mln zł.

Tabela 2. Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska w części dotyczącej zanieczyszczeń 
powietrza w latach 2010-2014 (w mln zł)

Wysokość opłaty 
2010 2011 2012 2013 2014

721,4 763,9 724,0 342,8 640,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie [NFOŚiGW 2015, s. 4; NFOŚiGW 2013a, s. 4].

Na podstawie danych pochodzących z Najwyższej Izby Kontroli ustalono, 
że w wybranych województwach 10% podmiotów wniosło aż 97% sumy opłat 
za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Co ciekawe, ok. 70% podmiotów 
składających wykazy do urzędów marszałkowskich jest zwolnione z opłat ze wzglę-
du na nieprzekroczenie limitu opłaty, wynoszącego 800 zł [NIK 2014, s. 59].
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Warto też zastanowić się, jaka jest świadomość wśród przedsiębiorców o ko-
nieczności prowadzenia ewidencji oraz składania wykazów na potrzeby związane 
z ochroną środowiska. Dla przykładu, w roku 2012 w województwie mazowiec-
kim funkcjonowało 306 tys. przedsiębiorstw (to największa liczba funkcjonujących 
przedsiębiorstw w układzie regionalnym) [GUS 2013b, s. 7], natomiast liczba firm, 
które złożyły wykazy o korzystaniu ze środowiska, wynosiła niecałe 26 tys. [NIK 
2014, s. 117]. Szacuje się jednak, że w przypadku większości podmiotów, które nie 
składają wykazów, wartość opłaty nie przekroczyłaby limitu.

Opłata za korzystanie ze środowiska, oprócz części dotyczącej zanieczyszczeń 
powietrza, zawiera także część dotyczącą zanieczyszczeń wód, składowania odpa-
dów i inne. Na pytanie, jaką część całości opłaty za korzystanie ze środowiska sta-
nowi część dotycząca zanieczyszczeń powietrza, pomoże odpowiedzieć tabela 3, 
w której zawarto łączną wartość opłaty oraz jej podział ze względu na poszczególne 
tytuły.

Tabela 3. Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska w latach 2010-2014 (w mln zł)

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014

Wpływy razem, w tym z tytułu: 1 892,6 1 898,8 1 790,7 857,9 1 550,5

gospodarka wodna i ochrona wód 456,6 463,5 470,7 227,9 459,8

zanieczyszczenia powietrza 721,4 763,9 724,0 342,8 640,2

składowanie odpadów i inne 714,6 671,4 596,0 287,2 450,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie [NFOŚiGW 2015, s. 4; NFOŚiGW 2013a, s. 4].

W latach 2010-2014 wpływy z opłat z tytułu zanieczyszczania powietrza wy-
nosiły przeciętnie 40% wpływów z opłaty środowiskowej. Warto też zaznaczyć, że 
w tym okresie wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska spadały. Szczególne 
załamanie było widoczne w 2013 r. Przyczyną były zmiany przepisów w zakresie 
wnoszenia opłat raz do roku, a nie jak wcześniej, dwukrotnie w roku. W efekcie 
tych zmian wpływy z opłaty w roku 2013 były o połowę mniejsze od tych w 2012 
[NFOŚiGW 2015, s. 4].

4. Miejsce opłaty za korzystanie ze środowiska 
w systemie finansowania ochrony środowiska w Polsce

Opłata za korzystanie ze środowiska stanowi element systemu finansowania ochro-
ny środowiska w Polsce. Na rysunku 1 przedstawiono uproszczony schemat finan-
sowania ochrony środowiska w Polsce. Pozostałymi źródłami finansowania są m.in. 
środki pochodzące z zagranicy (w tym znaczny udział mają fundusze unijne), środki 
z budżetu państwa, a także uzyskane kredyty.
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Zarząd województwa

Opłaty za korzystanie ze środowiska 

Beneficjent/InwestorNFOŚiGW

Pożyczki/dotacje preferencyjne

dotacje

Budżet Państwa Banki, w tym BOŚPomoc zagraniczna 
• Fundusze UE
• Inne fundusze 

kredytydotacje

Rys. 1. System i główne źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie [NFOŚiGW 2013b, s. 4].

Tabela 4. Nakłady na ochronę środowiska w latach 2010-2014 (w mln zł)

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014

Nakłady ogółem 48 606,7 44 380,0 36 253,7 35 183,2 39 537,0

Nakłady w relacji do PKB (w %) 3,1% 3,3% 2,3% 2,2% 2,3%

Nakłady na 1 mieszkańca (w zł) 1 272,4 1 158,5 940,8 913,9 1 027,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS 2015, s. 381; GUS 2014, s. 409; GUS 2013a, s. 399].

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska pokrywają jedynie w ok. 4% na-
kłady ponoszone na ochronę środowiska w Polsce. Można więc stwierdzić, że opłata 
za korzystanie ze środowiska ma charakter uzupełniający finansowanie systemu.

5. Zakończenie

W Polsce w ostatnich latach odnotowano wzrost nakładów ponoszonych na ochronę 
środowiska. Jedną z przyczyn tego wzrostu, prócz wzrostu świadomości ekologicz-
nej, jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Wymagania Wspólnoty w zakre-
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sie ochrony środowiska obligują do ponoszenia znaczących nakładów finansowych 
[Grzebyk 2010, s. 301]. W ostatnich latach w Polsce ok. 2,6% PKB jest przeznacza-
nych na ochronę środowiska.

W artykule przedstawiono rolę opłaty za emisję spalin jako źródła finansowania 
ochrony środowiska. Wpływy z tej opłaty pokrywają jedynie w ok. 1% wydatki 
ponoszone na ochronę środowiska. Wielkość wpływów z opłaty prowadzi do wnios- 
ku, że ma ona niewielkie znaczenie w systemie finansowania ochrony środowiska 
w Polsce.

Przyczyną braku wydajności tego źródła finansowania zdaje się być niska świa-
domość przedsiębiorstw o istnieniu takiej opłaty (na podstawie wyników kontroli 
NIK w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami wykazano, że tyl-
ko 9,7% przedsiębiorstw składa wykazy o korzystaniu ze środowiska [NIK 2014,  
s. 117; GUS 2013b, s. 7]), a także fakt, że jedynie stosunkowo wąska grupa w ogóle 
wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska.
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