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Co to tak naprawdę jest “SMOG”?

Smog - nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na występowaniu 
zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych 
warunków naturalnych, czyli znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody. 

Miejscowość Santiago - stolica Chil (5,5 mln mieszkańców)

1 godzina po deszczu 30 godzin po deszczu



Efekty zdrowotne smogu.

Wchodzące w skład smogu związki chemiczne i pyły alergizują nasz organizm i mogą
wywołać astmę, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, 
niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Smog powoduje zmniejszenie 
masy urodzeniowej noworodka, zwiększa zapadalność na nowotwory i przewlekłą
chorobę płuc, zwiększa również prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci. 



Smog według Komisji Europejskiej

Komisja Europejska podjęła 14 dyrektyw w spr. smogu na terenie UE. Zostały 
wyznaczone dwa stopnie zanieczyszczenia powietrza smogiem.

1. Stężenie średnioroczne nie może przekroczyć 40 µg/m3 (mikrogramów).

2. Stężenie średniodobowe nie może przekroczyć 50 µg/m3 z zaznaczeniem, że w 
ciągu roku może wystąpić tylko 35 takich dni.

Unia Europejska odznacza się najbardziej restrykcyjnym prawem ochrony 

środowiska w tym ochrony powietrza na świecie. Mechanizmy w UE pozwalają 

również na nakładanie kar na państwa członkowskie za nieprzestrzeganie prawa 

ustanowionego przez Komisję Europejską. 



Najostrzejsza kara za nieprzestrzeganie prawa KE.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości potępił Włochy za notoryczne przekraczanie norm pyłu “P10” w 
latach 2007, 2008 na terenie 55 obszarów kraju. 

Przez przekraczanie norm powietrza we Włoszech ok 20.000 osób przedwcześnie zmarło. 

Smog w głównej mierze był spowodowany dymem z fabryk chemicznych i spożywczych. 

Komisja Europejska zaskarżyła rząd Włoski i nałożyła karę w trybie natychmiastowym w wysokości 1,4 
mld euro i zaleciła zmiany regulujące poprawę powietrza. 

Od interwencji Komisji Europejskiej kolejne 

rządy we Włoszech konkretnie walczą ze 

smogiem przeznaczając co roku od 100 -

300 mln euro na walkę ze smogiem. 



Lata 80’ i 90’ były zabójcze dla zachodniej Europy.

W tym czasie zachodnia Europa mogła pochwalić się ogromną liczbą fabryk, ale nie 
mogła pochwalić się jakością powietrza. Gdy Polska przechodziła transformację
polityczną, zachodnia Europa otworzyła oczy i rozpoczęła zmiany w stronę czystego 
powietrza. 

Przykłady zmian z zachodniej Europie:

1. Pod koniec lat 80’ Dublin wprowadził regulacje “antywęglowe” maksymalnie zmniejszając wydobycie 

węgla i wykorzystywanie go do celów cieplnych i energetycznych. 

2. Stolice Francji, Anglii, Austrii i Holandii ograniczyły ruch aut, które nie spełniają norm po ścisłym 

centrum - miejsca te stały się deptakami. 

3. Rząd w Niemczech i we Włoszech finansuje najuboższym wymianę systemów grzewczych.

4. W krajach starej UE prowadzona jest polityka informacyjna, polegająca na ciągłym informowaniu 

społeczeństwa o możliwym zagrożeniu.

5. W Wielkiej Brytanii funkcjonuje ustawa o czystym powietrzu. Zakazuje ona palenie węglem. 

Postanowiono również, aby z miast zniknęły elektrownie i podwyższono wysokość kominów.



SMOG W POLSCE

Powody takiego zanieczyszczenia w czasach aktualnych:

- brak norm węgla, brak norm emisyjnych

- palenie śmieci w gospodarstwach domowych

- transport - pojazdy spalinowe, w głównej mierze auta transportowe

przejeżdzające przez centra miast zamiast po obwodnicach

i drogach bocznych.



SMOG W WARSZAWIE 



SMOG W KRAKOWIE 



SMOG W KOSTRZYNIE 



Najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce.

Jest to lista 113 miast, które w 2013 

roku co najmniej dwukrotnie 

przekroczyły zalecenia Światowej 

Organizacji Zdrowia, czyli

20 µg/m3. Z roku na rok ta klasyfikacja 

ulega zmianie.

W 2016 roku najbardziej 

zanieczyszczonymi miastami były:

1. Kraków

2. Rybnik

3. Nowy Sącz

4. Zakopane

5. Katowice

6. Zabrze

7. Warszawa

8. Wrocław

9. Gliwice



Działania rządu przeciwko smogowi.
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, na którego czele stoi Minister Rozwoju i Finansów 
Mateusz Morawiecki zajmował się problemem smogu w Polsce na początku 2017 roku.

Kwestie, którymi zajmował się rząd to min.:

1. Strefy niskoemisyjne w stolicach województw, w których 

obowiązywałby ograniczony ruch samochodowy.

2. Miejskie elektrownie cieplnie dostałyby dofinansowanie od 

przyłączeń nowych gos.domowych przy dużych i średnich 

aglomeracjach.

3. “Ustawa pomocnicza” - zakłada ona, że w 80 % osoby najuboższe 

dostaną dofinansowanie do wymiany pieców.

Inne działania rządu:

1. Ministerstwo Budownictwa i Ministerstwo Finansów rozpoczęło 

projekt dofinansowań do termoizolacji budynków mieszkalnych. 

2. Zwiększenie eksportu gazu ziemnego z portu w Świnoujściu do np. 

Norwegii, Szwecji aby zmniejszyć ceny gazu. Według NBP cena 

do końca 2018 roku zmaleje o 14 %.



Program “MILION+”
Milion + jest kolejnym założeniem Ministra Finansów i Rozwoju - M. Morawieckiego z 
cyklu “Made in Poland”, który zakłada, że do końca 2022 roku po polskich drogach 
będzie jeździło milion elektrycznych aut autorstwa polskich inżynierów. Aktualnie 
rząd kończy rozmowy z polskimi firmami nt. budowy polskiego elektrycznego auta, na 
koniec maja ma być ogłoszony przetarg na pierwsze wykonanie. Dodatkowo spółka 
ORLEN podpisała umowę na budowę 1,800 stacji ładowania. 

“AK Syrena” - pierwsze 

elektryczne, osobowe 

polskie auto.

“Hussaria” -

pierwsze polskie 

elektryczne auto 

sportowe.



Kopalnie, a duszący smog.
Nasz rząd nie ma zamiaru rezygnować z wydobywania węgla.. postanowił rozpocząć
proces nie zamykania ich, a unowocześnienia sprzętu i wdrożenie w życie 
“nowoczesnego sposobu przetwarzania” węgla, co ma przyczynić się do obniżenia 
zawartości niechcianych gazów w powietrzu. 
Ostatnie zakupy Ministerstwa Energii:



Dziękuję za uwagę!


