
WALCZYMY O CZYSTE POWIETRZE

OGŁASZAMY
ALARM SMOGOWY 

Oddychamy najbrudniejszym powietrzem w Unii Europejskiej. 
Każdego roku smog zabija w Polsce około 48 000 osób,  

w samej Warszawie nawet 3 000.
Zanieczyszczenie powietrza wielokrotnie przekracza  

krajowe normy i zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia.

TO SYTUACJA, KTÓREJ NIE MOŻNA ZAAKCEPTOWAĆ!
Mamy prawo do oddychania czystym powietrzem  

i to właśnie my - obywatele - możemy doprowadzić do zmiany na lepsze!

jak wygrać ze smogiem?
Już w pierwszym kwartale 2017 r. Mazowsze osiągnęło roczny limit 35 dni z przekrocze-
niem dobowej normy pyłu PM10! Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił 
ALERT poziomu II obowiązujący do końca roku oraz wydał zalecenia i zakazy dla ludności.
 

Wymień piec na ogrzewanie przyjazne zdrowiu
W samej Warszawie działa ponad 15 tys. kopciuchów - prymitywnych pieców, w których 
można spalić nie tylko węgiel i drewno, ale również odpady. Piece te emitują bardzo duże 
ilości pyłów i substancji rakotwórczych. Ogrzewanie, które nie zanieczyszcza powietrza, to: 
ciepło sieciowe, gaz, prąd i pompy ciepła. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło, warto 
ocieplić dom. Zapytaj urząd miasta o program dopłat do wymiany źródeł ciepła na czyste.

Uważaj, co wkładasz do kotła
Jeśli palisz drewnem lub węglem, upewnij się, że drewno jest sezonowane, a węgiel 
ma właściwą zawartość popiołu, wilgoci, chloru i siarki oraz że jest wysokoenergety-
czny. Jeśli jednak naprawdę zależy ci na czystym powietrzu, zrezygnuj z ogrzewania 
paliwami stałymi.

KOrzystaj z transportu publicznego
Jeśli to możliwe, zostaw samochód w domu i wybierz transport publiczny, rower lub spacer.  
W celu promowania takich działań miasta powinny rozwijać sieć buspasów, linii tramwa-
jowych i ścieżek rowerowych.

Nie pal śmieci i reaguj, jeśli ktoś to robi
Palący śmieciami zatruwają nie tylko innych, ale również siebie i swoje rodziny. Jeśli wi- 
dzisz i czujesz, że palone są śmieci, w tym liście, gałęzie, trawa – powiadom straż miejską 
lub policję i przypilnuj, by podjęli działanie. Palenie śmieciami jest wykroczeniem. 

ogranicz palenie w kominku
Drewno to paliwo odnawialne, ale jego spalanie w kominku niespełniającym norm emi-
syjnych prowadzi do zanieczyszczania powietrza zbliżonego do palenia węglem. Pomiary 
Warszawy Bez Smogu pokazały, że spalanie drewna w kominku zanieczyszcza również 
powietrze wewnątrz pomieszczenia. Kup kominek spełniający normę emisyjną Ekode-
sign, jeśli chcesz ograniczyć jego emisyjność. 

Bądź poinformowany i domagaj się informacji
Sprawdzaj informacje o jakości powietrza na stronie www.sojp.wios.warszawa.pl lub 
korzystaj z aplikacji na smartfony, np.: „Jakość powietrza w Polsce”, „Zanieczyszczenie 
powietrza”. Domagaj się od władz samorządowych informowania mieszkańców o aktual-
nym poziomie zanieczyszczenia powietrza. 



Skąd się bierze smog? Co nas truje?
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źródła emisjii pyłu pm2.5, benzo[a]pirenu i dwutlenku azotu z woj. mazowieckiego
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Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza w Warszawie i województwie mazo-
wieckim są domowe piece grzewcze oraz transport samochodowy.

Domowe piece, kotły i kominki
80% pyłu PM2.5, którym oddychamy, emitowanego z terenu województwa mazo-
wieckiego pochodzi z domowych pieców i kominków. W przypadku emisji rakotwór-
czego benzo(a)pirenu odsetek ten wynosi aż 92%. W Polsce 70% domów wykorzystuje 
przestarzałe piece, tzw. kopciuchy, niespełniające standardów emisji spalin. W kop- 
ciuchach spalane jest nie tylko drewno i węgiel, ale również odpady.

samochody
W Warszawie na 1000 mieszkańców przypada aż 727 samochodów. Dla porównania, 
po Berlinie jeździ prawie dwukrotnie mniej pojazdów – 360 na 1000 mieszkańców. 
Motoryzacja w Warszawie odpowiada za połowę emisji pyłu PM2.5 i aż za 89% emisji 
trującego dwutlenku azotu!

Po drogach i ulicach jeżdżą samochody, które nie powinny przejść badań okreso- 
wych ze względu na zbyt wysoką emisję spalin. Najbardziej uciążliwe są stare samochody  
z silnikami diesla, często są bez filtrów DPF, emitujące bardzo duże ilości zanieczyszczeń. 

Miasta powinny mieć możliwość wprowadzania większych opłat za parkowanie, oraz 
stref dla samochodów spełniających ustalone normy emisji spalin.

Smog to głównie  
szkodliwy dla zdro-
wia pył zawieszony 
(PM 10, PM 2.5), 
który zawiera rako-
twórczy benzo(a)
piren, metale ciężkie 
oraz dioksyny  
i furany.

Pył PM 10 to cząstki 
o średnicy mniejszej 
niż 10 mikrometrów 
(ok. jednej piątej 
grubości ludzkiego 
włosa). Mogą one 
docierać do górnych 
dróg oddechowych 
i płuc. 

Cząstki o średnicy 
mniejszej niż 2.5 
mikrometra (pył PM 
2.5) są szczególnie 
niebezpieczne, bo 
mogą przenikać z 
płuc do krwiobiegu.

Nasilenie objawów astmy 
i przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc. Zwiększone 
ryzyko infekcji dróg odde-
chowych. Większe ryzyko 
zachorowania na raka płuca 
i niektóre inne nowotwory.

Przyspieszone starzenie się 
układu nerwowego, wyższe 
ryzyko wystąpienia choroby 
Alzheimera. Narażenie na 
zanieczyszczenia powietrza 
może prowadzić nawet do 
udaru mózgu! Zaburza też 
rozwój zdolności poznaw-
czych i negatywnie wpływa 
na wyniki w nauce u dzieci  
i młodzieży.

Przez pęcherzyki płucne pył 
przenika do krwi, a następnie 
do różnych organów naszego 
ciała. Wysokie stężenia pyłu 
to większe ryzyko nadciśnienia 
tętniczego, zaburzeń rytmu  
serca oraz nasilenia nie-
wydolności serca oraz zawału.

Narażenie ciężarnych kobiet 
na zanieczyszczenia powie-
trza sprawia, że ich dzieci 
rodzą się mniejsze (niższa 
waga urodzeniowa, mniejszy 
wzrost i pojemność płuc),  
a w wieku kilku lat mają 
niższy iloraz inteligencji. 
Smog sprawia też, że wyższe 
jest ryzyko obumarcia płodu 
lub przedwczesnego porodu.

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Warszawie


