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Oddychamy szkodliwym powietrzem

Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną co 8. zgonu w Polsce (prawie 13 % 
wszystkich zgonów w 2016 r.). Tak wynika z szacunków Europejskiej Agencji 
Środowiska (EEA), według której 51 tys. Polaków co roku umiera przedwcześnie 
z powodu zanieczyszczenia powietrza. To tak jakbyśmy nagle stracili wszystkich 
mieszkańców Świętochłowic! W 2016 roku 17 razy więcej osób umarło z powo-
du oddychania szkodliwym powietrzem niż zginęło w wypadkach drogowych 
(niemal 3 tys.).

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż 7 na 10 europejskich 
miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem znajduje się w Polsce. 
W pierwszej piątce są: Żywiec, Pszczyna, Rybnik i Wodzisław Śląski. W pierw-
szej pięćdziesiątce najbardziej zapylonych miast, tych z Polski jest aż 33. 
Na mapie średniego stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu prawie cała Polska 
zabarwiona jest na kolor czerwony, co oznacza przekroczenie dopuszczalnych 
norm WHO.

Od 2017 roku poprawa jakości powietrza w Polsce jest częścią strategii Grupy 
Kapitałowej PGNiG. W ramach programu „Rodzice i dzieci, Powietrze bez 
śmieci” PGNiG zachęca do korzystania z najbardziej ekologicznego paliwa, 
jakim jest gaz ziemny, skłaniając Polaków do aktywnego włączenia się w dzia-
łania antysmogowe. Poprzez tę akcję Spółka rozpoczyna autorską kampanię 
edukacyjną, która polega na wspieraniu społeczności lokalnych i organizacji 
pozarządowych w projektach służących poprawie jakości powietrza. Szczególną 
uwagę kieruje też do najmłodszego pokolenia – dzieci ze szkół podstawowych.

Ambasador programu Radek Brzózka w relacji video dla Fundacji PGNiG.
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Ograniczamy niską emisję

Przyczyną tragicznej jakości powietrza w Polsce jest przede wszystkim niska 
emisja, czyli zazwyczaj niezauważalne dla ludzkiego oka zjawisko występowania 
w powietrzu produktów, powstających w skutek spalania paliw stałych, ciekłych, 
a także różnego rodzaju śmieci i odpadów pochodzących ze źródeł znajdujących 
się na wysokości nie większej niż 40 metrów. W praktyce najczęściej są nimi 
kominy domów jednorodzinnych, kotłowni i rury wydechowe samochodów. 
W określonych warunkach atmosferycznych niska emisja może być widoczna 
w postaci smogu, czyli zawiesiny z pyłów i trujących gazów.

W Polsce liczbę kotłów, które są używane, mimo że nie spełniają standardowych 
wymogów, szacuje się na ok. 3 mln sztuk.

Ok. 70 % domów jednorodzinnych w naszym kraju jest ogrzewanych kotłami 
węglowymi, którymi najczęściej są piece zasypowe, posiadające otwartą komorę 
spalania. Są to technologicznie przestarzałe urządzenia, o niskiej sprawności 
i z bardzo wysokim poziomem emisji zanieczyszczeń.

Niska emisja znacząco zwiększa zachorowalność i śmiertelność ludzi 
z powodu m.in. chorób układu oddychania i krążenia. Na skutki oddychania 
zanieczyszczonym powietrzem szczególnie narażone są osoby starsze i dzieci. 
U najmłodszych decyduje o tym nie w pełni ukształtowany układ odpornościowy 
i oddechowy oraz fakt, że dzieci spędzają zwykle więcej czasu na zewnątrz 
budynków i zużywają, w przeliczeniu na masę ciała, o ok. 50 proc. więcej 
powietrza niż dorośli.

Analizy pokazują, że gaz ziemny oraz ciepło sieciowe są najlepszymi metodami 
ograniczania niskich emisji i poradzenia sobie ze smogiem.

W ostatnich latach rośnie liczba instalacji kotłów gazowych, dzięki czemu blisko 
28% instalacji grzewczych w domach, oddanych do użytku po roku 2011, było 
opartych na gazie. Zmiany idą w dobrym kierunku, ale pole do działania jest 
nadal ogromne.

Poszczególne spółki z Grupy PGNiG oferują ciepło sieciowe i możliwość rozpo-
częcia korzystania z ekologicznego, sieciowego gazu ziemnego do ogrzewania 
mieszkań i domów. Najnowszym rozwiązaniem jest możliwość dostarczania gazu 
cysternami w formie skroplonej – LNG. Dzięki temu to ekologiczne paliwo może 
być dostępne także na terenach, gdzie nie ma rozwiniętej sieci dystrybucyjnej 
gazu ziemnego. Poza tym rozwijana jest oferta na sprężony gaz ziemny CNG, 
który znajduje coraz szersze zastosowanie w komunikacji miejskiej i pojazdach 
sektora komunalnego (np. śmieciarki). Tylko w 2017 r. roku na podstawie nowych 
umów z PGNiG OD na rozwój floty pojazdów gazowych zdecydowały się takie 
miasta jak: Tarnów, Tychy czy Rzeszów. Dzięki zastosowaniu gazu CNG – 
wzorem rozwiązań z Paryża, Aten, Brukseli czy Ostrawy – eliminowane są przede 
wszystkim autobusy zasilane olejem napędowym.

40 m

Niska emisja

Smog - zawieszone pyły i trujące gazy

 3 mln 

kotłów w Polsce nie spełnia
standardowych wymogów Ok. 70 % domów jednorodzinnych jest ogrzewanych kotłami węglowymi
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Badamy, co Polacy 
wiedzą o powietrzu, 
którym oddychają

Ogólnopolskie badanie zrealizowane w sierpniu 2017 r. na zlecenie PGNiG przez 
agencję badawczą Danae pokazało, iż w większości wiemy już, że Polska boryka 
się z zanieczyszczeniem powietrza oraz wiemy komu i czym to szkodzi. Niestety 
za rzadko też rozumiemy, jak sami możemy przyczynić się do oddychania 
zdrowszym powietrzem.

 z Ponad połowa badanych Polaków (54,5%) uważa, że 
zanieczyszczenie powietrza to najważniejszy problem 
środowiska naturalnego w Polsce.

 z Zdaniem badanych, dwie główne przyczyny zanie-
czyszczenia powietrza w miejscowościach, w których 
żyją to: tradycyjne ogrzewanie węglem gospodarstw 
domowych (45,2 %) i spaliny samochodowe (44,4%).

 z Jednocześnie zdecydowana większość badanych 
(68%) twierdzi, że powietrze, którym oddychają 
w swojej miejscowości jest dobrej jakości (inaczej 
twierdzą jedynie mieszkańcy miejscowości z woje-
wództwa śląskiego).

 z 36% badanych uważa, że miejscowość, w której mieszkają boryka się 
ze smogiem, ale tylko jedna czwarta zetknęła się z ostrzeżeniem smogowym.

 z Problem smogu „na własnej skórze” w większości odczuwają tylko miesz-
kańcy województw śląskiego, mazowieckiego i małopolskiego.

 z Według prawie połowy badanych (48%) zanieczyszczenie powietrza jest 
groźne tylko zimą, kiedy stężenie zanieczyszczeń jest największe.

 z Ponad 44% Polaków uważa, że nie ma wpływu 
na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, mimo 
że jako główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza 
w naszych miejscowościach wskazujemy: palenie 
śmieci w domowych piecach (71%), spaliny samo-
chodowe (51%), stare i niesprawne domowe piece 
(45%) oraz ogrzewanie przy użyciu węgla (36%).

 z Najlepsze sposoby ochrony przed smogiem widzimy w: karaniu wysokimi 
mandatami za palenie śmieci w piecach domowych (77%), wprowadzeniu 
zakazu palenia niskiej jakości węglem (67%) i wprowadzeniu nowoczesnych 
technologii w przemyśle (65%).

Wspieramy Dzień Czystego Powietrza

Już od 13. lat Fundacja Ekologiczna Arka, zawsze 14 listopada, organizuje Dzień 
Czystego Powietrza. W 2017 roku partnerem strategicznym projektu została 
Fundacja PGNiG.

Termin nie jest przypadkowy! W listopadzie wszystkie mieszkania są już ogrzewane, 
pracują domowe kotły grzewcze, a z kominów wydobywa się dym. Niektóre mia-
sta mają już za sobą pierwsze alarmy smogowe. Chcemy, by było ich jak najmniej.

Zaczynamy w Warszawie od warsztatów ekologicznych i happeningów skie-
rowanych do dzieci i dorosłych mieszkańców miasta. Później razem z Arką 
odwiedzamy Bielsko-Białą, Katowice, Jaworzno, Opole. W sumie wydane z naszą 
pomocą plakaty i broszury edukacyjne trafią do szkół, urzędów i instytucji w około 
100 miejscowościach. Do końca 2017 roku Fundacja Ekologiczna Arka planuje 
dotrzeć do około 50 tys. bezpośrednich uczestników wydarzenia.

W taki sposób motywujemy do działania i zachęcamy jak najwięcej osób do zmia-
ny postaw. Do zrozumienia wielkiego znaczenia osobistego wkładu w poprawę 
jakości powietrza w swoim najbliższym otoczeniu.

zanieczyszczenie powietrza
to najważniejszy problem

środowiska naturalnego w Polsce
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Edukujemy o śmieciach w powietrzu

Nadrzędnym celem projektu „Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci” jest 
edukacja na temat zanieczyszczeń powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem 
„niskiej emisji”. To ona jest jednym z głównych źródeł smogu, a jednocześnie 
to jej najłatwiej zapobiec. Potrzebna jest świadomość, edukacja i odpowiednia 
motywacja.

Projekt skupia się na komunikacji skierowanej do rodzin przez budowanie zdro-
wych nawyków u przyszłych pokoleń. Realizujemy program edukacyjny dla szkół 
podstawowych oraz konkurs dla lokalnych społeczności. Całość swoją wiedzą 
i autorytetem wspiera znany dziennikarz popularnonaukowy – Radek Brzózka.

Część pierwsza przeznaczona jest dla dzieci z klas I-III, bo właśnie w tym 
wieku tworzą się nawyki, które pozostają z nami przez całe życie. Dziecko 
nie tylko zdobywa wiedzę, ale też jest „ambasadorem” walki ze smogiem 
w swoim domu. Szkoły, które zdecydują się na udział w programie otrzymają 
nie tylko atrakcyjne materiały edukacyjne, ale też szansę na zdobycie wypo-
sażenia nowoczesnej pracowni przyrodniczej o wartości 30 000 zł. Rozdamy 
aż trzy takie nagrody. Zgłoszenia szkół przyjmujemy do 31.12.2017, ale warto 
zrobić to już teraz, bo tylko pierwszych 1000 placówek otrzyma materiały 
edukacyjne w formie AntySmogBox-u. Szczegóły znajdują się na stronie 
www.powietrzebezsmieci.pl/szkoly

Jednocześnie w ramach programu 
„Rodzice i dzieci, Powietrze bez 
śmieci” prowadzone są działania 
skierowane do gmin. Mogą 
one wziąć udział w konkursie, 
w którym do wygrania czeka 
5 Naukowych Stacji Zabaw 
PGNiG. To rodzaj parku ekspe-
rymentów i doświadczeń. Gmina, 
która chce wziąć udział w projekcie 
musi wypełnić formularz na stronie 
www.powietrzebezsmieci/gminy do 31.12.2017. 
Następnie, po zweryfikowaniu zgłoszeń, rozpocznie się 
głosowanie. Każdy może oddać swój głos na wybraną 
lokalizację, ale (i tu, uwaga!) najpierw musi odpowiedzieć 
na proste pytanie dotyczące poruszanej problematyki. 
Tym samym projekt ma szansę stać się pierwszym, tak 
szerokim działaniem edukacyjnym w Polsce.

Razem, dzięki gminom i szkołom, przez projekt 
„Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci” możemy 
pomóc całej Polsce odetchnąć.
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Pomagamy poprawiać jakość powietrza 
w miastach i gminach

Na samorządach spoczywa główny ciężar działań, służących redukcji niskich 
emisji. PGNiG współpracuje z miastami i gminami przy realizacji lokalnych 
Programów Ograniczenia Niskich Emisji.

Ułatwiamy mieszkańcom miast i wsi wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych 
paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania zasilane ekologicznym 
paliwem, jakim jest gaz ziemny.

Uruchamiamy lokalne punkty informacyjne PGNiG, w których można uzyskać 
informacje o możliwościach rozpoczęcia korzystania z gazu i szacunkowych 
kosztach inwestycji.

Pracownicy PGNiG zapewniają też pomoc partnera technicznego, który m.in.:

 z opracowuje bezpłatny kosztorys ofertowy budowy lub przebudowy 
wewnętrznej instalacji gazowej lub grzewczej, zasilanej paliwem gazowym,

 z wykonuje instalację gazową lub grzewczą (włącznie z dokumentacją),

 z zakłada instalację centralnego ogrzewania,

 z pomaga w uzyskaniu niezbędnych dokumentów powykonawczych 
(m.in. opinia kominiarska, próba szczelności),

 z pomaga w wypełnieniu oraz skompletowaniu dokumentów, 
umożliwiających uzyskanie dotacji celowej na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów inwestycji,

 z po roku przeprowadzi bezpłatną kontrolę okresową stanu technicznego 
zainstalowanego urządzenia.

Tego rodzaju działania prowadzimy m.in. w Oleśnicy, Dzierżoniowie, Bielawie, 
Skawinie, Trzebnicy, Krynicy-Zdroju, Kudowie-Zdroju, Polanicy-Zdroju i Morawicy.

Zależy mi na oddychaniu zdrowym 
powietrzem

Chcę oddychać czystym powietrzem, dlatego sam go nie zanieczyszczam:

 z Kompostuję odpady organiczne 
zamiast je spalać.

 z Nie palę śmieci – segreguję je i przekazuję 
do bezpiecznego składowania lub utylizacji.

 z Nie korzystam z przestarzałych 
pieców na paliwo stałe.

 z Z umiarem korzystam z samochodu – 
wiem, że spacer lub rower są zdrowsze 
i nie zatruwają powietrza.

 z Troszczę się o pełną sprawność i ekologiczność 
układu wydechowego w moim aucie, 
a zwłaszcza filtra cząstek stałych i katalizatora.

 z Zwracam uwagę osobom, które 
zanieczyszczają powietrze w moim otoczeniu, 
a jeśli nie liczą się z moim zdaniem zgłaszam 
sprawę straży miejskiej lub policji.
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