
Bieżący numer Biuletynu, poświęcony jest problemom zanieczyszczenia powietrza. Ze względu na 

rodzaje i ilość emitowanych substancji oraz łatwość rozprzestrzeniania, nawet na sąsiednie kraje, 

zanieczyszczenia te należą do najważniejszych źródeł skażeń środowiska. Stanowią poważne zagro-

żenie dla zdrowia, przede wszystkim z uwagi na fakt, że dorosły człowiek średnio wdycha ok. 3 m3 

powietrza dziennie, a zanieczyszczenia dobrze wchłaniają się z dróg oddechowych (szybkie działanie 

toksyczne). Temat artykułu i treści w nim zawarte wychodzą naprzeciw licznym pytaniom studentów 

oraz pracowników Akademii, kierowanym do oficerów Centrum, szczególnie w ostatnich okresie 

czasu. W działalności dydaktycznej Centrum, zagadnienia ochrony powietrza, a także pozostałych 

składowych środowiska, znajdują swe odzwierciedlenie głównie w ramach kursów dla inspektorów 

ochrony środowiska („Kurs bezpieczeństwa ekologicznego” oraz nowowprowadzony „Kurs gospoda-

rowania odpadami niebezpiecznymi”). 
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Rodzaje i charakterysty-
ka głównych zanieczysz-
czeń atmosfery  

1 

Wprowadzenie do tok-
sykologii zanieczyszczeń 2 

Perspektywy poprawy 
jakości powietrza 3 

W tym numerze: 

Smog fotochemiczny - oprócz 

widocznego zamglenia zjawi-

sko wywołuje podrażnienie 

oczu i nabłonka, wpływa nie-

korzystnie na zdrowie ludzi  

i roślinność. 

Występowanie smogu obserwowano już w XIX 

wieku w wielu uprzemysłowionych miastach, 

gdzie wykorzystywano węgiel (w domowych urzą-

dzeniach grzewczych i przemyśle) o stosunkowo 

dużej zawartości siarki. Pod koniec 1952 r.  

w Londynie wystąpił groźny smog, trwający kilka 

dni, który spowodował śmierć ok. 4 tys. osób (*), 

głównie z przewlekłymi chorobami układu odde-

chowego i krążenia oraz osób w podeszłym wie-

ku. Wytworzone wówczas stężenia dymu i ditlen-

ku siarki nie przekraczały poziomów letalnych, 

lecz wskutek synergicznego działania składników 

smogu na wrażliwe organizmy doszło do maso-

wych zatruć. Podkreśl-

my, że smog klasyczny 

występuje głównie  

w zimie, w warunkach 

dużej wilgotności, dużej 

emisji pyłów i SO2, sła-

bego wiatru, inwersji 

temperatury (powietrze 

w dolnych warstwach 

jest zimniejsze niż  

w górnych, co utrudnia 

mieszanie pionowe, 

zachodzące przy podno-

szeniu się ogrzanych warstw powietrza i opada-

niu mas zimnych).  

SMOG FOTOCHEMICZNY 

Jest on efektem emisji gazów pochodzących ze 

spalania paliw ciekłych (benzyny, oleju napędo-

wego), głównie w pojazdach, przy czym silniki 

Diesla w przeciwieństwie do silników benzyno-

wych wytwarzają mniej tlenku węgla, natomiast 

więcej dymu, węglowodorów i tlenków azotu. 

Zanieczyszczenia (tlenki azotu oraz lotne związki 

organiczne) ulegają reakcjom chemicznym i foto-

chemicznym. Jednocześnie tworzą się zanie-

czyszczenia wtórne – ozon i inne utleniacze foto-

chemiczne, np. formaldehyd. Proces ten przebie-

ga najbardziej wydajnie w świetle słonecznym, co 

przyczyniło się do nazwy (fotochemiczny). W smo-

gu tym występują także inne zanieczyszczenia, 

Procesy, które w sposób znaczący wpływają na 

jakość powietrza zostały zapoczątkowane już  

w XIX wieku. Był to wzrost liczby ludności oraz 

równie przyspieszony rozwój przemysłu, a także 

motoryzacji. Zarówno ogrzewanie domów  

w miastach, jak i napędzanie maszyn oparto na 

energii węgla kamiennego. W Anglii, która przo-

dowała w rozwoju przemysłu już w 1819 r. par-

lament powołał komisję mającą za zadanie 

opracowanie sposobów przeciwdziałania zatru-

ciu powietrza. Od połowy XX wieku zanieczysz-

czenie powietrza zaczęło już budzić powszech-

ny niepokój. Jako zagrożenia dla jakości powie-

trza najczęściej wymie-

niamy: zanieczyszcze-

nia gazowe, pyły, zjawi-

sko nazwane smogiem, 

trwałe zanieczyszcze-

nia organiczne, dioksy-

ny i furany, lotne związ-

ki organiczne, metale 

ciężkie, gazy cieplar-

niane, niszczenie war-

stwy ozonowej, wielo-

pierścieniowe węglowo-

dory aromatyczne.  

Ogólny przegląd wymienionych zanieczyszczeń 

rozpocznijmy od smogu (ang. smoke i fog), 

którego podział obejmuje: smog klasyczny 

(inaczej londyński) oraz smog fotochemiczny 

nazywany także smogiem typu Los Angeles.  

SMOG KLASYCZNY 

Wywołany jest głównie procesem spalania wę-

gla. Stanowi mieszaninę dymu i mgły. Występu-

ją w nim także duże ilości ditlenku siarki. Cząst-

ki sadzy (powstaje w wyniku niepełnego spala-

nia węgla, przy małym dostępie tlenu) i dymu 

mogą zawierać liczne organiczne substancje 

szkodliwe, tworzące się podczas spalania pali-

wa, wśród których najgroźniejsze są wielopier-

ścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym 

najbardziej reprezentatywny benzo(a) piren, 

związek rakotwórczy.  

Po prawej na zdjęciu: Ulica 

londyńska w smogu (1952 r.) 

– jedno z najbardziej charakte-

rystycznych zdjęć z tego okre-

su. 

(*) M. Holzer, (red.) Podstawy ochrony środowiska z elementami zarządzania środowiskowego, Wyd. AGH 2010 s. 26.  
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np. kwas azotowy, jony SO4, drobne pyły. Smog 

tego typu powstaje w ciepłych porach roku, przy 

wysokim ciśnieniu atmosferycznym i słabym 

wietrze, w warunkach dużego nasłonecznienia  

i wysokiej temperatury, z reguły od godzin połu-

dniowych do późnego popołudnia.  

Równie szkodliwymi zanieczyszczeniami dla 

zdrowia człowieka są pyły. Skala zagrożenia zale-

ży przede wszystkim od składu chemicznego  

i mineralogicznego oraz wielkości cząstek.  

W skład pyłów wchodzą części nieorganiczne 

(piasek, sadza, popiół, cement, metale i inne) 

oraz organiczne – cząstki roślin, nasiona, pyłki, 

zarodniki, itd. Do powstawania pyłów człowiek 

przyczynia się m.in. poprzez procesy ogrzewania, 

spalania, a także procesy mechaniczne i che-

miczne, transport, działalność przemysłową. Pyły 

powyżej 10 µm mają mniej szkodliwy wpływ na 

zdrowie ludzkie. Pył PM 2,5 i mniejszy posiada 

zdolność przenikania do najgłębszych partii płuc, 

gdzie jest akumulowany lub rozpuszczany  

w płynach biologicznych.  

Odrębną, bardzo rozbudowaną grupą zanieczysz-

czeń powietrza są gazy, szczególnie: ditlenek 

węgla, tlenek węgla, ditlenek siarki oraz tlenki 

azotu, szczególnie tlenek azotu NO 

i ditlenek azotu (NO2), noszące ogólne oznacze-

nie NOx.  

Stopień zagrożenia ze strony 

pyłów jest ściśle uzależniony 

od wielkości cząsteczek, co 

wpłynęło na przyjęcie 

następującego podziału: 

 cząstki gruboziarniste –  

o średnicy od 2,5 do 10 µm, 

określane jako frakcja PM 10 

(ang. particulate matter). Są 

one raczej wynikiem 

procesów fizycznych; 

 cząstki drobnoziarniste 

(PM 2,5) – obejmują zakres 

rozmiarów mniejszych od  

2,5 µm i powstają głównie  

w procesach spalania  

i reakcji kondensacji 

(chemicznej) w powietrzu.  

CZAD (TLENEK WĘGLA) 

Toksyczne działanie tlenku 

węgla na człowieka jest spo-

wodowane głównie zaburze-

niami w przyswajaniu tlenu  

w układzie krwionośnym  

w wyniku wypierania go  

z kompleksu z hemoglobiną. 

Skutkiem tego jest powstanie 

karboksyhemoglobiny, połą-

czenia niezdolnego do prze-

noszenia tlenu, co prowadzi 

do głodu tlenowego 

(powinowactwo tlenku węgla 

do hemoglobiny jest ok. 200 

razy większe niż tlenu!).  

 

Ulotka informacyjna w tek-

ście została opracowana  

w ramach Programu „Nie dla 

czadu” (http://rcb.gov.pl/

poradniki/) 

Punkt pomiarowy w jednym  

z polskich miast. Kryteria 

lokalizacji zostały określone  

w załączniku do rozporządze-

nia Ministra Środowiska  

w sprawie dokonywania oce-

ny poziomów substancji  

w powietrzu. 

Substancje powodujące skażenie powietrza 

cechuje bardzo różnorodne oddziaływanie na 

organizm człowieka. Z tego powodu w niniej-

szym podrozdziale zawarto zaledwie najważniej-

sze, informacje dotyczące ryzyka jakie niosą one 

dla zdrowia i życia ludzkiego.  

Ditlenek siarki działa silnie drażniąco, zwiększa 

wydzielanie śluzu, powoduje zwężenie oskrzeli. 

Jeszcze silniejsze wła-

ściwości wykazuje aero-

zol kwasu siarkowego. 

Tlenki azotu i ozon 

uszkadzając nabłonek 

oddechowy oraz śród-

błonek naczyń włosowa-

tych pęcherzyków płuc-

nych, wpływają na me-

chanizmy obronne ukła-

du  oddech owego, 

zwiększają zapadalność 

na bakteryjne zapalenie 

płuc, przyspieszają sta-

rzenie się organizmu. 

Aldehydy silnie drażnią 

oczy, błonę śluzową górnych dróg oddechowych. 

Związki ołowiu i innych metali powodują trwałe 

zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym. 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

(w tym bardzo niebezpieczny benzo[a]piren) 

związki arsenu, chromu, niklu mają silne właści-

wości rakotwórcze. Należy dodać, że obojętne 

cząstki pyłów ułatwiają absorpcję wielu trucizn  

i substancji rakotwórczych w płucach. (**)  

Spośród zanieczyszczeń gazowych szczególnie 

złą sławę posiada tlenek węgla (czad, nazywany 

często „cichym zabójcą). Pomimo licznych dzia-

łań profilaktycznych jest on przyczyną dużej licz-

by zatruć tzw. przypadko-

wych, ale także samobój-

czych - w statystykach 

zatruć zajmuje trzecie 

miejsce po zatruciach 

lekami i etanolem, nato-

miast wśród zatruć sub-

stancjami wnikającymi 

do organizmu drogą inha-

lacyjną pojawia się na 

pierwszym miejscu.  

W liczbach (dane Pań-

stwowej Straży Pożarnej 

oraz Rządowego Centrum 

Bezpieczeństwa) oznacza 

to śmierć każdego roku 

ponad stu osób oraz blisko dwa tysiące interwen-

cji medycznych. Ryzyko potęguje fakt, że jest to 

gaz bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku,  

a więc jego występowanie możemy stwierdzić 

tylko za pomocą czujników alarmowych.  

Wykonywanie pomiarów i ocena jakości 

powietrza wynika z art. 89 - 94 ustawy z 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

która transponuje do prawa polskiego m.in. 

wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskie-

go i Rady (2008/50/WE) w sprawie jakości 

powietrza i czystego powietrza dla Europy oraz 

dyrektywy w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci 

i wielopierścieniowych węglowodorów aroma-

tycznych w otaczającym powietrzu (2004/107/

WE). Uszczegółowienie przepisów prawnych  

w tym zakresie znalazło odzwierciedlenie w 

szeregu dokumentach resortowych (wykaz w 

załączeniu). Na podstawie rozporządzenia Mini-

stra Środowiska z 13 września 2012 r. w spra-

wie dokonywania oceny substancji w powietrzu 

(które określa m.in. metody i zakres dokonywa-

nia oceny poziomów substancji w powietrzu, 

zakres wymaganych pomiarów, kryteria lokaliza-

cji punktów pomiarowych) monitoring stężeń 

obejmuje: pył PM10 i PM2,5, ditlenek siarki, 

tlenki azotu, ozon, benzen, tlenek węgla oraz 

ołów, arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren w pyle 

PM10. Oceny jakości powietrza dokonuje się  

w ściśle określonych strefach, wyznaczonych 

zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządze-

niu Ministra Środowiska z 2 sierpnia 2012 r.  

w sprawie stref, w których dokonuje się oceny 

jakości powietrza. Poszczególne strefy 

(posiadające swoje nazwy i kody) obejmują: aglo-

meracje o liczbie mieszkańców powyżej 250 

tysięcy oraz miasta (nie będące aglomeracjami)  

o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy – 

łącznie 30 stref. Ponadto odrębne strefy wyzna-

cza się w obszarach województw, które nie wcho-

dzą w skład miast powyżej 100 tys. mieszkańców 

oraz aglomeracji – ogółem 332 strefy. Celem 

pomiarów jest przede wszystkim przekazanie 

informacji dla społeczeństwa o wystąpieniu wyso-

kich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w po-

(**) W. Seńczuk (red.) Toksykologia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów. PZWL, Warszawa 2002, s 789 – 791.  
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Po prawej — nagłówek artykułu 

dotyczącego smogu, „Dziennik 

Polski”, Kraków, 20 lutego 

2015 r. s. C06 

Jak sprawdzić jakość powie-

trza? 

W praktyce możemy sprawdzić 

jakość powietrza, w miejscu 

gdzie aktualnie przebywamy 

korzystając z danych z najbliż-

szej stacji pomiarowej.  

Informacje te są przesyłane  

w trybie on – line oraz prezen-

towane na Portalu Jakości Po-

wietrza (Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska:  
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home).  

Inne możliwości zapoznania się 

z aktualną sytuacją to m.in. 

aplikacje w telefonach komór-

kowych, komunikaty wyświetla-

ne w środkach transportu, na 

przystankach (rozwiązania 

przyjęte w niektórych mia-

stach), informacje w lokalnych 

rozgłośniach i prasie.    
 
Zanieczyszczenia a świado-

mość społeczna 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 

lipca 2005 r. o zmianie niektó-

rych ustaw w związku ze zmia-

nami w podziale zadań i kom-

petencji administracji tereno-

wej, od 2008 r. zarządzanie 

jakością powietrza na terenie 

województw należy do zadań 

administracji samorządowej 

szczebla wojewódzkiego. Sta-

nowi to podstawę dla uchwał 

antysmogowych w kolejnych 

województwach: Małopolska, 

Śląsk (Wielkopolska, Dolny 

Śląsk - w przygotowaniu).  

Z uwagi na małą skuteczność 

działań podejmowanych na 

poziomie wojewódzkim i lokal-

nym we wrześniu 2015 r.  

w Ministerstwie Środowiska 

został opracowany Krajowy 

Program Ochrony Środowiska, 

który określa kierunki działań, 

jakie powinny być podjęte na 

szczeblu centralnym, regional-

nym i lokalnym w celu poprawy 

jakości powietrza (m.in. podnie-

sienie rangi zagadnienia, stwo-

rzenie ram prawnych, zwiększe-

nie świadomości społecznej, 

rozpowszechnianie technologii 

sprzyjających poprawie jakości 

powietrza).  

szczególnych strefach. 

Szczegółowe dane,  

w tym m.in. poziomy alar-

mowe mierzonych sub-

stancji, których nawet 

krótkotrwałe przekrocze-

nie może powodować zagrożenie dla zdrowia, 

poziomy informowania dla tych substancji oraz 

dopuszczalną częstotli-

wość przekraczania przy-

jętych poziomów stężeń, 

określono w rozporządze-

niu Ministra Środowiska  

z 24 sierpnia 2012 r. 

w sprawie dokonywania oceny poziomów sub-

stancji w powietrzu.  

Graficzny obraz stężeń: PM10, CO, PM2,5, NO2 w odstępach jednogodzinnych (przykład z 19. 

01.2017 r.). Stacja pomiarowa: Warszawa ul Marszałkowska 68. Ogólny indeks jakości powietrza  

w tym dniu – dobry.  

Duże nadzieje można wiązać z rządowym pakietem działań antysmogowych (rekomendowanych 

przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów) przyjętym 17. stycznia br. Najważniejsze kierunki dzia-

łań to: przyjęcie norm i jakości dla węgla (jeszcze w I kwartale 2017 roku), dopłaty do wymiany sta-

rych pieców, ewentualna pomoc opieki społecznej dla osób, które nie będą mogły udźwignąć kosz-

tów czy formalności związanych z wymianą starego systemu grzewczego, a następnie kosztów utrzy-

mania nowego, a także wprowadzenie niższych cen prądu wykorzystywanego w nocy do celów 

grzewczych, zwiększenie liczby podłączania do miejskich sieci ciepłowniczych, obniżenie akcyzy na 

samochody hybrydowe i całkowite zwolnienie z niej aut elektrycznych.  

Wybrane przepisy prawne (nie wyszczególnione w tekście) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposo-

bu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 

1034 ) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów 

ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1028) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 r. Nr 130, poz. 880) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odnie-

sienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządze-

nie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia 

będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. z 2009 r.  

Nr 162 poz. 1294) 

 Komunikat Ministra Środowiska z dnia 17 września 2015 roku w sprawie Krajowego Progra-

mu Ochrony Powietrza 

 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wykazu miast  

o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji (…) 

 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. - o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych  

i innych substancji (Dz. U. z 2009 r. Nr 130 poz. 1070 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościo-

wych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441)Rozporządzenie Ministra Środo-

wiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego 

wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 3 poz. 4) 


