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Na stronie www.esa.nask.pl znajdziesz opis projektu ESA, niezbędną wiedzę dotyczącą SMOGU
oraz wyniki pomiarów jakości powietrza dla Twojej miejscowości i wszystkich miast w sieci ESA.
Na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/ znajdziesz mapę monitoringu jakości
powietrza w całej Polsce.

Małopolska
Na stronie http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/ znajdziesz oficjalną mapę monitoringu jakości
powietrza dla województwa małopolskiego.

Mazowsze
Na stronie http://sojp.wios.warszawa.pl znajdziesz oficjalną mapę monitoringu jakości
powietrza dla województwa mazowieckiego.
Strona Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), http://airindex.eea.europa.eu/

Dowiedz się więcej
https://smoglab.pl
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https://polskialarmsmogowy.pl
https://krakowskialarmsmogowy.pl
http://polskabezsmogu.pl
http://smog.edu.pl
http://www.polskialarmsmogowy.com.pl

Aplikacje
https://powietrze.malopolska.pl/aplikacje/
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O projekcie ESA

Jak się chronić przed smogiem?

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza
realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim
Alarmem Smogowym. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego
powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość.

Poniższe infografiki pokazują co robić, a czego unikać kiedy powietrze jest zanieczyszczone

Szkoły – jako instytucje kształcące młodzież i dzieci oraz ważne ośrodki opinii i edukacji
dla społeczności lokalnej – są miejscem, w którym tę wiedzę należy upowszechniać i pomagać
w rozumieniu wyzwań i problemów, mających wpływ na życie lokalnej społeczności.

Jeśli cierpisz na choroby układu krążenia lub oddechowego,
skontaktuj się z lekarzem

Szkoły, biorące udział w projekcie ESA, są wyposażane w czujniki, badające jakość powietrza.
Dane zbierane przez czujniki umożliwią uczniom nie tylko bieżące obserwowanie jakości
powietrza, ale także wykonywanie pod kierunkiem nauczycieli własnych badań i obserwacji
stanu jego czystości oraz zmian, dokonujących się pod wpływem czynników atmosferycznych.

Nie wychodź na spacer i nie bierz na spacer dziecka

Szkoła skupia społeczność miejscowości lub osiedla. Do niej codziennie chodzą dzieci. Dzieci
odprowadzane są przez rodziców. Odziaływanie szkoły na społeczność lokalną jest duże.
Dlatego szkoła to idealne miejsce do pomiaru zanieczyszczenia powietrza i prezentowania
stanu powietrza na ekranach. Z doświadczenia NASK wynika, że systemy pomiarowe w szkole
z ekranami prezentującymi jakość powietrza mają duży wpływ na lokalną społeczność, która
chętnie będzie uczestniczyła następnie we wszystkich działaniach edukacyjnych i informacyjnych.
Dane
pomiarowe
prezentowane
są
http://www.esa.nask.pl w zakładce Pomiary.

również

na

naszej

stronie

Nie wietrz mieszkania

internetowej

Nie uprawiaj sportu na zewnątrz

Pomiary

Załóż maskę przeciwpyłową

Edukacja

Cele projektu
Włącz oczyszczacz powietrza

Edukacja społeczności szkolnej, czyli dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców oraz mieszkańców
lokalnej społeczności w zakresie ochrony czystości powietrza oraz smogu. Przyczyn jego
powstawania, wpływu na zdrowie oraz na temat możliwości jego zmniejszenia.
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Czy jesteśmy skazani na smog?

Pomiary jakości powietrza

Nie! Każdy może zrobić coś, abyśmy wszyscy oddychali czystym powietrzem.

W ramach projektu ESA zainstalowane są mierniki jakości powietrza w szkołach. Mierzone są
w trybie ciągłym następujące parametry:

Wymień stary piec
Zamień swój stary piec na ogrzewanie z miejskiej sieci, gaz lub pompę ciepła – te rozwiązania
są najbardziej przyjazne powietrzu. Stare piece emitują 10 do 20 razy więcej zanieczyszczeń,
niż te wyższej klasy np. klasy 5. Nie tylko złej jakości węgiel szkodzi powietrzu. Również spalanie
drewna w starych kotłach czy kominkach to emisja dużych ilości pyłu i benzo(a)pirenu. Jeśli
zdecydujecie się na ogrzewanie drewnem lub dobrej jakości węglem, wybierzcie nowoczesny
kocioł z certyfikatem. Lista takich kotłów dostępna jest np. na stronie: http://powietrze.
malopolska.pl/kotly/

Nie spalaj śmieci – segreguj!
Spalając śmieci, zatruwasz siebie, swoją rodzinę i ludzi z twojego otoczenia. Podczas spalania
śmieci, do powietrza dostają się silnie toksyczne związki, takie jak dioksyny, furany, pyły, metale
ciężkie, chlorowodór czy cyjanowodór. Dioksyny są często określane jako najbardziej toksyczne
substancje wytworzone przez człowieka. Palenie śmieci jest wykroczeniem karanym mandatem
do 500 zł. Jeśli widzisz, że ktoś w twojej miejscowości pali śmieci, zawiadom Straż Gminną
lub w przypadku jej braku – Policję. Zawiadomienia można zgłaszać anonimowo.

•
•
•
•
•

stężenie pyłu PM2.5 na zewnątrz szkoły
stężenie pyłu PM10 na zewnątrz szkoły
temperatura powietrza na zewnątrz szkoły
ciśnienie atmosferyczne na zewnątrz szkoły
wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły

Następnie zmierzone wielkości uśredniane są w okresach pomiarowych i raz na 5 minut
wysyłane do centralnego serwera za pośrednictwem sieci internetu. Serwer dokonuje agregacji
zebranych danych, wyliczane są odpowiednie dane wynikowe i prezentowane na stronie
www.esa.nask.pl. Podstawową prezentowaną daną jest średnia krocząca z ostatnich 60
minut pomiaru zmieniająca się co 5 minut. Dane prezentowane są na portalu projektu oraz
na ekranach informacyjnych w szkołach.

Koncepcja architektury systemu
Aktualizacja
danych

Ogranicz używanie samochodu
Opary z rur wydechowych samochodów to podobnie jak kominy źródło zanieczyszczeń,
które znacząco wpływa na zanieczyszczenie powietrza. Transport drogowy to jeden z trzech
największych źródeł zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 oraz największe źródło emisji
tlenków azotu (NOx). Dlatego warto ograniczyć używanie samochodu do minimum. Jeśli masz
taką możliwość wybieraj transport publiczny, rower lub po prostu idź spacerem do pracy.

Aktualizacja
danych

Czujnik
wenętrzny

Czujnik
zewnętrzny

ESA

Aktualizacja
danych

10% emisji pyłu PM10 w Polsce
to transport samochodowy

Czujnik
wenętrzny

Serwer kolekcjonuje
i przetwarza dane

Czujnik
wenętrzny

Czujnik
zewnętrzny

Aktualizacja
danych

Czujnik
wenętrzny
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Działania informacyjne
i szkoleniowe

3. Krajowy programu redukcji ubóstwa energetycznego.

Projekt ESA zakłada aktywny udział nauczycieli
ze
szkół
w
realizowanych
działaniach
edukacyjno-informacyjnych. Zostaną oni wyposażeni
w niezbędną wiedzę i materiały dydaktyczne. W tym celu
realizowane są kompleksowe szkolenia dla nauczycieli
-koordynatorów projektu ESA, które prowadzone będą
przez ekspertów i praktyków, zajmujących się problematyką
smogu i przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza.
Koordynatorzy będą mieli także możliwość proponowania
działań dodatkowych, aktywizujących społeczność szkolną.
Narzędziem pomocnym w prowadzonych działaniach
edukacyjno – informacyjnych jest strona internetowa
projektu ESA (www.esa.nask.pl), zawierająca – obok
stałych pomiarów jakości powietrza z placówek – materiały
informacyjne, edukacyjne i promocyjne.

Krajowy program redukcji ubóstwa energetycznego, zakładający wsparcie termomodernizacji
budynków dla ludzi najuboższych, ale także pomoc w zakresie dopłat do kosztów ogrzewania.
Zmiana źródła ogrzewania z węglowego na bezemisyjne może wiązać się ze zwiększeniem
kosztów. Ludzie ubodzy powinny mieć zapewnioną pomoc i poznać korzyści płynące
z tej zmiany. Obecnie od września 2018 funkcjonuje rządowy program Czyste Powietrze
(https://czystepowietrze.gov.pl/), który zakłada pomoc finansową w zakresie wymiany źródła
ogrzewania oraz termomodernizacji budynków.
Więcej na www.czystepowietrze.gov.pl

4. Przygotowanie sprawnego i skutecznego systemu kontroli
przepisów antysmogowych.
Aktualnie obowiązujące w niektórych województwach uchwały antysmogowe, mogą stać
się skutecznym narzędziem do poprawy jakości powietrza w Polsce. Niestety, wciąż nie ma
odpowiednich służb kontrolujących przestrzeganie zapisów uchwały na terenie gmin. Konieczne
jest stworzenie takich mechanizmów kontrolnych, które pozwolą skutecznie egzekwować
te przepisy.

5. Strefy czystego transportu
Konieczne jest wprowadzenie w gminach odpowiednich uchwał, które będą wytyczały strefy
czystego transportu oraz będą umożliwiały pobieranie opłat za wjazd do centrów miast,
Obecnie obowiązują ustawy, które dają gminom takie kompetencje. To jednak od gminy zależy
czy i jak taka strefa będzie wprowadzona.
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1,2%
5,0%

50,8% Procesy spalania poza przemysłem

Co to jest smog?

5,0%
12,9% Transport drogowy
6,6%
10,3% Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii

7,4%

7,4% Procesy spalania w przemyśle

50,8%

6,6% Inne pojazdy i urządzenia

10,3%

Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym, które polega na występowaniu wysokich
stężeń związków chemicznych oraz pyłów w naszej atmosferze. Oddychanie nim, zagraża
naszemu zdrowiu i życiu. Pochodzenie słowa smog ma swoje korzenie w dwóch angielskich
słowach: „smoke” – dym oraz „fog” – mgła.
Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju jest niska emisja, czyli
spalanie paliw stałych (węgla i drewna) złej jakości w domowych piecach, kotłach i kominkach
nie spełniających odpowiednich norm tzw. piece kopciuchy i kominki bez odpowiednich
filtrów. Smog występuje głównie w sezonie grzewczym od września do kwietnia. Największy
problem mamy z zanieczyszczeniem pyłami zawieszonymi PM2,5, PM10 i rakotwórczym
benzo(a)pirenem.

5,0% Zagospodarowanie odpadów
12,9%
5,0% Procesy produkcyjne

1,2% Zastosowanie rozpuszczalników i innych produktów

Co to jest PM10, PM2,5?
Jakie rozwiązania prawne są konieczne,
aby poradzić sobie z problemem

To skróty oznaczające pyły zawieszone (ang. particulate matter). Przede wszystkim są
to drobne cząsteczki sadzy. Najdrobniejsze pyły PM2,5 z łatwością przedostają się do krwi, a dalej
do najważniejszych organów naszego ciała. Głównym źródłem pyłów są domowe paleniska
na słabej jakości węgiel i drewno. Pyły emitowane są też przez samochody i przemysł.
Poniższy rysunek pokazuje, jak drobny może być pył zawieszony – dużo mniejszy niż ziarnko
piasku czy średnica włosa.

1. Normy jakości dla węgla:
W październiku 2018 roku zostały przyjęte normy dla węgla sprzedawanego indywidualnym
odbiorcom. To bardzo ważna regulacja, ponieważ w piecach domowych nie powinien być spalany
węgiel złej jakości, o dużej zawartości wilgoci, popiołu i siarki. Dzięki tym przepisom sprzedaż
mułów, flotokoncentratów oraz najgorszej jakości miałów zostanie zablokowana (od czerwca
2020 roku). Od listopada 2018 roku obowiązują świadectwa jakości węgla sprzedawanego
odbiorcom indywidualnym. Kluczowym elementem będzie kontrola wdrażania tych przepisów
na rynku detalicznym.

PM10
10 mikrometrów
ludzki
włos

PM2,5
2,5 mikrometra

2. Standardy emisyjne dla kotłów:
W Polsce do niedawna nie obowiązywały standardy emisyjne dla kotłów sprzedawanych
do gospodarstw domowych. Oznaczało to, że każdego roku sprzedawano 200 tys. pieców
węglowych, z czego 140 tys. stanowiły tzw. kopciuchy – najbardziej prymitywne piece, w których
można spalić wszystko: nie tylko muł i miał węglowy, ale też opony i inne odpady. Od 1 lipca
2018 obowiązuje rozporządzenie, które nie tylko zakazuje produkcji kotłów klasy niższej niż 5,
ale także nie pozwala na ich sprzedaż.
ziarnko
piasku
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Pył PM10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (ok. jednej piątej grubości ludzkiego
włosa).

Co nas truje?

Dla określenia dopuszczalnego średniorocznego, który reprezentuje uśrednione roczne
warunki jakości powietrza poziomu PM10 wykorzystywane są 3 skale:

Dlaczego powietrze jest tak bardzo
zanieczyszczone?

Skala europejska – mówiąca, że dopuszczalne średnioroczne stężenie PM10 – nie powinno
przekraczać 40 μg/m3, a dobowe 50 μg/m3.
GIOŚ (Główny Inspektor Ochrony Środowiska), podobnie jak UE przyjmuje poziom stężenia
średniodobowego może wynosić 50 µg/m3.
Przekroczenie średniodobowego stężenia PM10 może mieć miejsce nie więcej niż 35 dni
w ciągu roku. Jak widać na poniższej grafice w wielu polskich miastach i miasteczkach ilość dni,
kiedy stężenie pyłu PM10 jest zbyt wysokie jest znacznie więcej niż 35.
Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3.
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) – mówiąca, że dopuszczalne średnioroczne stężenie
PM10 – nie powinno przekraczać 10 μg/m3, a dobowe 50 μg/m3.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce są zanieczyszczenia emitowane przez
gospodarstwa domowe, wynikające ze spalania złej jakości węgla i drewna, a także śmieci
w domowych piecach, kotłach starego typu i kominkach. Odpowiadają one za prawie połowę
całkowitej emisji pyłu zawieszonego (PM2,5 PM10) i większość (ok. 85 proc.) emisji WWA
(wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), w tym rakotwórczego benzo(a)pirenu. Jest
to tzw. niska emisja powierzchniowa (nazwa pochodzi od niskich kominów, nie od niskiego
poziomu zanieczyszczeń). Problem ten występuje głównie w okresie zimowym, kiedy ogrzewamy
swoje domy słabej jakości węglem oraz drewnem i wypuszczamy do powietrza duże ilości dymu
i zanieczyszczeń. To powoduje wielokrotne przekroczenia norm stężeń pyłów PM2,5 i PM10,
a także benzo(a)pirenu.

Niska emisja – główne źródło zanieczyszczenia
powietrza w Polsce.

Źródła
emisji
PM10

52%

niska
emisja

Źródła
emisji
BaP

87%
niska
emisja

17%

przemysł

11%

przemysł

10%

transport
drogowy

9%

energetyka

8%

inne
źródła

4%

rolnictwo

2%

energetyka
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Jak smog wpływa na zdrowie?

PM2,5 to cząstki pyłu o średnicy mniejszej niż 2,5 µm.

Smog zwiększa ryzyko zachorowania lub zaostrzenia wielu chorób, takich jak astma, przewlekła
obturacyjna choroba płuc, zapalenie dróg oddechowych, zawał serca czy udar mózgu.
Szczególnie narażone są dzieci i osoby starsze. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje,
że zanieczyszczenie powietrza odpowiada za 15 proc. wszystkich zgonów z powodu raka płuc.
Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem zwiększa również ryzyko zachorowania na inne
nowotwory, w tym: pęcherza moczowego, mózgu i szyjki macicy.
Im bardziej zanieczyszczone powietrze, tym ryzyko zachorowania na różne choroby rośnie.
Skutki oddychania brudnym powietrzem można poczuć na sobie bardzo szybko. Pojawiają się
problemy z oddychaniem, bóle głowy, podrażnienia oczu, nosa i gardła.
Szacuje się, że przyczyną 46 tys. przedwczesnych zgonów w Polsce jest smog, a zanieczyszczenie
powietrza jest jednym z głównych czynników wpływających na zdrowie. Gdyby
nie zanieczyszczenie powietrza, Polacy mogliby żyć dłużej średnio o 9 miesięcy.

Zobacz co może sie stać, gdy oddychasz
zanieczyszczonym powietrzem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choroba Alzheimera
Niepokój, problemy z pamięcią i koncentracją
Depresja
Niższy iloraz inteligencji
Szybsze starzenie się układu nerwowego
Udar mózgu
Podrażnienie oczu, nosa i gardła
Kaszel, katar
Zapalenie zatok

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zawał serca
Rak płuca
Choroba niedokrwienna serca
Zaburzenia rytmu serca
Niewydolność serca
Nadciśnienie tętnicze
Problemy z oddychaniem
Astma
Częste infekcje dróg oddechowych
Przewlekła obturacyjna choroba płuc

•
•
•
•

Bezpłodność
Przedwczesny poród
Zaburzony rozwój dzieci
Obumarcie płodu

Dla określenia dopuszczalnego średniorocznego stężenia PM2,5 wykorzystywane są 3 skale:
Skala europejska gdzie poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego dla pyłu PM2,5
wynosi 25 µg/m3.
GIOŚ (Główny Inspektor Ochrony Środowiska) – gdzie podobnie jak w Skali UE poziom
dopuszczalny dla stężenia średniorocznego dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3.
WHO (Światowa organizacja zdrowia) – mówiąca, że dopuszczalne średnioroczne stężenie
PM2,5 – nie powinno przekraczać 10 μg/m3, a dobowe 25 μg/m3.

Pomiary zanieczyszczenia powietrza w sieci ESA
Wyznaczone dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń mierzone w okresie dobowym
lub całorocznym są bardzo istotne dla zrozumienia generalnego zanieczyszczenia powietrza
na danym terenie. Jednak dla ludności najbardziej istotne i wartościowe są pomiary aktualnego
zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia dopuszczalnych norm dla znacznie krótszego okresu
niż poziomy dobowe. Dobrym okresem pomiarowym w tym podejściu jest okres pomiarowy
jednej godziny. Taki też sposób pomiaru zastosowany jest w sieci ESA. Skalą odniesienia w sieci
ESA są poziomy zanieczyszczeń zdefiniowane przez GIOŚ dla zanieczyszczenia powietrza pyłem
PM2,5:
Indeks jakości powietrza

PM10 [μg/m3]

PM2,5 [μg/m3]

Bardzo dobry

0 – 21

0 – 13

Dobry

21 – 61

13 – 37

Umiarkowany

61 – 101

34 – 61

Dostateczny

101 – 141

61 – 85

Zły

141 – 201

85 – 121

Bardzo zły

> 201

> 121

Brak indeksu

Brak informacji o indeksie jakości
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Co to jest benzo(a)piren?
To rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś
dużą toksyczność przewlekłą co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.
Dopuszczalny średnioroczny poziom B(a)P to 1 ng/m3. Niestety jedynie nieliczne miejscowości
w Polsce mogą pochwalić się tak niskim stężeniem tego zanieczyszczenia. W wielu
miejscowościach średnioroczne stężenie benzo[a]pirenu sięga nawet 1000% normy. Główną
przyczyną emisji benzo(a)pirenu jest spalanie słabej jakości węgla i drewna w domowych
kotłach starego typu i kominkach.

Benzo(a)piren w powietrzu w ciągu roku

Jak powstaje smog?

Powietrze w Polsce jest szczególnie mocno zanieczyszczone od później jesieni po wczesną
wiosnę, a więc przez cały okres sezonu grzewczego. Sytuacja zmienia się w zależności od
ukształtowania terenu i prędkości wiatru. Zanieczyszczenia kumulują się szczególnie w kotlinach
i dolinach górskich, gdzie często zalegają przez dłuższy czas. Poniżej dane Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska dla Rabki-Zdrój i Otwocka w 2017 roku, w ng/m3.

Smog powstaje w bezwietrzne dni z wysokim ciśnieniem atmosferycznym. Wtedy szkodliwe
cząsteczki nie unoszą się do góry i pozostają blisko powierzchni ziemi, co często wygląda
jak mgła. Główną przyczyną takiego zjawiska jest spalanie niskiej jakości węgla oraz drewna
w domowych kotłach starego typu, piecach i kominkach oraz duży ruch samochodowy. Najwięcej
zanieczyszczeń emituje spalanie w domowych piecach śmieci, mułu oraz węgla niskiej jakości
i mokrego drewna.

W wielu polskich miastach dochodzi do wielokrotnego przekroczenia wartości docelowej
dla stężenia benzo(a)pirenu (1 ng/m3)

Średniomiesięczne stężenia benzo(a)pirenu w roku 2017
Dopuszczalna norma średnioroczna – 1 ng/m3

100

30

Brzeszcze

ng/m3

Średnioroczne
stężenie - 22.72 ng/m3

80

30

Muszyna

ng/m3

25

25

Średnioroczne
stężenie - 5,49 ng/m3

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

15

Rabka-Zdrój

ng/m3

Średnioroczne
stężenie - 4,2 ng/m3
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Grudzień
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Kwiecień

Luty

Marzec

Styczeń

Styczeń

6

20

0

Otwock

ng/m3

Średnioroczne
stężenie - 8 ng/m3

Piece i kotły, w których jest spalany węgiel również muszą spełniać odpowiednie normy. Podczas
wyżowej pogody dymy i pyły zamiast płynąć do góry, rozprzestrzeniają się poziomo oraz w dół
i zostają przy powierzchni ziemi. Tam, gdzie kończy się warstwa zanieczyszczeń, zaczyna się
warstwa inwersyjna, czyli termiczna warstwa hamująca działająca jak „czapa”, która trzyma
pyły, które się nie mogą rozprzestrzeniać do góry. Jak nie ma wiatru, to pyły stoją w miejscu.

Źródło: WIOŚ, 2017
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