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Relacje z krajów azjatyckich ukazu-
jące mieszkańców tych regionów 
w maseczkach antysmogowych 
wzbudzały kiedyś w naszych ro-
dakach zdziwienie i wydawało 
się, że problem zanieczyszczenia 
powietrza, szczególnie na taką 
skalę nie dotyczy Polski. Obecnie 
nikogo już nie zaskakują mieszkań-
cy dużych miast w maseczkach 
na twarzach, szczególnie w okre-
sie grzewczym, a oczyszczacze 
powietrza stają się stałym ele-
mentem wyposażenia mieszkań 
i domów. Smog obecnie stanowi 
jedno z największych wyzwań 
w walce o środowisko i zdrowie 
Polaków. 

Normy dotyczące jakości powietrza ustalone przez Światową Organizację 
Zdrowia kształtują się następująco: 

• Pył PM 10 dopuszczalna średnia dobowa 50  μg/m3

W Polsce normy dobowe dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech 
poziomach:

• poziom dopuszczalny 50 µg/m3: mówi o tym, że jakość powietrza nie 
jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

• poziom informowania 100 µg/m3: oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć 
aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.

• poziom alarmowy 150 µg/m3: oznacza, że jest bardzo źle, norma przekro-
czona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie 
na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore. 

Jeszcze do niedawna dopuszczalne normy dla PM 10 były w Polsce na dwu-
krotnie wyższym poziomie! Należy tutaj wspomnieć, że w innych krajach 
europejskich poziomy informowania oraz alarmowe są ustalone na znacznie 
niższym poziomie: w Finlandii poziom informowania wynosi 50 µg/m3, we 
Francji poziom alarmowy wynosi  80 µg/m3, na Węgrzech 100 µg/m3 w dwa 
następujące po sobie dni, dla pyłów PM 10.Polska znajduje 

się w niechlubnej 
czołówce najbardziej 
zanieczyszczonych 

miast w Unii 
Europejskiej. W rankingu 

przedstawiającym 50 
lokalizacji, znajduje się aż 
36 miast z Polski! Należą 
do nich m. in. Opoczno, 

Żywiec, Rybnik, Pszczyna, 
Kraków czy Nowy Sącz. 

Źródło: www.rankomat.pl

SMOG
kontra zdrowie

10



CIEKAWOSTKI

Szacuje się, że aż 46% emisji pyłu PM 10 pochodzi z kotłów 
i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. 

Transport drogowy odpowiada za te zanieczyszczenia zaledwie 
w 8%, a przemysł w 20%.

Źródło: www.polskialarmsmogowy.pl

W okresach 
podwyższonego stężenia 

pyłów zawieszonych 
obserwuje się większą 

częstość zawałów serca. 
Badania przeprowadzone 
przez Centrum Badawczo-

Rozwojowe American Heart 
of Poland udowadniają, 

że podczas alarmów 
smogowych na jeden 

ośrodek stwierdza się nawet 
sześć zawałów dziennie, 

a więc aż trzykrotnie 
więcej niż zazwyczaj. Mapa 
zanieczyszczeń powietrza 

pokrywa się niemal 
w proporcji 1:1 z mapą 

zwiększonej zapadalności 
na zawały. Wyższe ryzyko 

zawału serca i udaru mózgu, 
a tym samym również 

zgonu, występuje nawet 
do czterech dni po alarmie 

smogowym. W czasie 
przekroczenia norm 

zanieczyszczenia powietrza 
w szpitalach odnotowuje się 
nawet 12 % więcej zawałów 

i 16 % więcej udarów. 
W placówkach pojawia się 
również więcej pacjentów 

ze zdiagnozowanym 
migotaniem przedsionków. 
Zapylenie wpływa także na 
samą efektywność leczenia 

oraz zwiększoną liczbę 
zgonów - to nawet o 6 % 
większa śmiertelność niż 

zazwyczaj.

Źródło: www.medexpress.pl

Raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii, oceniał m. in. skutki 

zdrowotne ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza w Polsce. 
Najważniejszym wnioskiem płynącym z raportu jest ocena, że 
w 2016 r. - na skutek ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza 
- zmarło w Polsce 15 tys. osób na terenach miejskich i niemal 

4 tys. na terenach wiejskich. W sumie smog skrócił życie 19 tys. 
osób o 440 tys. lat. Monetyzacja tych wyników, w zależności 
od przyjętej metody ekonomicznej daje wynik od 12,8 do 30 

mld euro w postaci zewnętrznych skutków zdrowotnych. To np. 
koszty leczenia, jakie ponosi sam chory i jego rodzina.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl

Obecnie mówi się, że zanieczyszczenie powietrza może 
powodować dwukrotnie więcej zgonów rocznie, niż dotychczas 

szacowano – tak wynika z raportu opublikowanego przez 
"European Heart Journal". Naukowcy szacują, że w 2015 r. 
zanieczyszczenie powietrza przyczyniło się do 790 tysięcy 

zgonów w Europie i 8,8 milionów zgonów na świecie. Wcześniej 
liczbę tę szacowano na 4,5 miliona. Oznacza to, że ekspozycja 

na pyły zawieszone powoduje rocznie więcej zgonów niż 
palenie papierosów (z szacunków Światowej Organizacji 

Zdrowia wynika, że palenie zabiło w 2015 roku 7,2 milionów 
osób). Obecnie w Unii Europejskiej średnioroczny dopuszczalny 
poziom pyłów PM 2,5, które są główną przyczyną chorób układu 
sercowo-naczyniowego i oddechowego wynosi 25 µg/m3, czyli 

2,5-krotnie więcej niż zalecane przez WHO 10 µg/m3.

Źródło: www.pulsmedycyny.pl
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