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POLACY O JAKOŚCI 

POWIETRZA 

W POLSCE

RAPORT Z BADANIA

Badanie zrealizowane przez agencję badawczą



JAK JEST?

Próba badawcza - struktura

Reprezentatywna próba 1 000 

dorosłych Polaków, zwiększona 

o 122 wywiady województwach: 

dolnośląskim, małopolskim, 

mazowieckim, podkarpackim, 

pomorskim i śląskim 

Mieszkańcy wsi stanowili 39% 

próby, mieszkańcy miasta zaś 

61%



ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO 

Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze problemy środowiska 

naturalnego w Polsce?

Do najważniejszych problemów środowiska naturalnego w Polsce – zgodnie z opiniami badanych Polaków 

– zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza (54,5%), śmieci i odpady (53,4%), zanieczyszczenie wód 

(34%). 

54,5% 53,4% 34,0%

Zanieczyszczenie powietrza Śmieci i odpady Zanieczyszczenie 

wód



ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA

Jakie są Pana/Pani zdaniem największe zagrożenia dla zdrowia 

w Pana/Pani miejscowości?

Za największe zagrożenia dla zdrowia w swojej miejscowości Polacy uznali zanieczyszczenie powietrza 

spowodowane przez tradycyjnie ogrzewanie węglem gospodarstw domowych (45,2%), spaliny 

samochodowe (44,4%) oraz hałas (22,4%). 

Zanieczyszczenie powietrza 

przez tradycyjne ogrzewanie 

węglem gospodarstw domowych

Spaliny samochodowe Hałas

45,2% 44,4% 22,4%



OCENA JAKOŚCI POWIETRZA

Jakość powietrza oceniana jest źle głownie

w województwach południowej, centralnej

i zachodniej Polski. Tymczasem, badani

w województwach zachodnio-pomorskim (42%),

pomorskim (45%), warmińsko-mazurskim

(62%), kujawsko pomorskim (56%), podlaskim

(64%), lubelskim (59%) i podkarpackim (51%)

oceniają jakość powietrza w Polsce jako dobrą.

Zła

Dobra



SMOG

Czy Pana/Pani miejscowość Pana/Pani zdaniem boryka się ze smogiem?

36% badanych ogółem stwierdziło, że miejscowość, w której mieszka boryka się ze smogiem, przy czym w 

48% odpowiadali w taki sposób mieszkańcy miast, a w 17% mieszkańcy wsi.

36%
17%

48%

63%
82%

51%

1% 1% 1%

Ogółem Wieś Miasto

Tak Nie  Nie wiem/Trudno powiedzieć



OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIU 
SMOGIEM

Czy spotkał(a) się Pan/Pani z ostrzeżeniami dotyczącymi zagrożenia 

smogiem w Pana/Pani miejscowości?

Jedna czwarta respondentów 

spotkała się z ostrzeżeniem 

dotyczącym smogu we własnej 

miejscowości. 

25%

75%

Tak Nie



KTO NAJBARDZIEJ ODCZUWA 
PROBLEM SMOGU

Problem smogu odczuwają mieszkańcy województw 

mazowieckiego (50,8%), śląskiego (66%) 

i małopolskiego (49,5%). W tym ostatnim przypadku 

zdania są jednak podzielone – odsetek wskazań na 

odpowiedź „tak” wyniósł 49,5% wobec 50,6% dla 

odpowiedzi „nie”. W przypadku pozostałych 

województw można mówić o jednoznacznej przewadze 

odpowiedzi „nie”.

Województwa z naddatkiem liczebności próby

Odczuwalny problem smogu

Nieodczuwalny problem smogu



ZAGOROŻENIE SMOGIEM ZIMĄ

W jakim stopniu zgodził(a)by się Pan/Pani ze stwierdzeniem, 

że zanieczyszczone powietrze jest groźne tylko zimą, kiedy stężenie 

zanieczyszczeń jest największe? (ogół respondentów)

Respondenci w podobnym 

stopniu stwierdzają, że 

zanieczyszczenie powietrza 

jest groźne tylko zimą. 15% 

wskazało odpowiedź 

zdecydowanie tak, 33% raczej 

tak, względem 18% raczej nie 

oraz 30% zdecydowanie nie.  

15%

33%30%

18%
3% Zdecydowanie się nie

zgadzam

Raczej się nie zgadzam

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się
zgadzam

 Nie wiem/Trudno
powiedzieć



WPŁYW NA ZMNIEJSZENIE 
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Czy uważa Pan/Pani, że sam(a) ma Pan/Pani wpływ na zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza?

Polacy byli podzieleni w zakresie opinii odnośnie swojego wpływu na zmniejszenie zanieczyszczenia 

powietrza. 

54,8%44,3%

11,9% 32,4% 33,3% 21,5% 0,9%

Zdecydowanie 

nie

Raczej nie Raczej tak Zdecydowanie 

tak



CO PRZYCZYNIA SIĘ DO 
ZANIECZYSZCZENIA

Co Pana/Pani zdaniem może przyczyniać się do zanieczyszczenia powietrza 

w Pana/Pani miejscowości? (ogół respondentów)

Według respondentów to 

palenie śmieci w domowych 

piecach najbardziej przyczynia 

się do zanieczyszczenia 

powietrza (71%). W dalszej 

kolejności wskazywano 

samochody, zarówno osobowe 

jak i ciężarowe (51%) oraz stare 

i niesprawne piece (45%).

71%

51%

45%

36%

18%

16%

9%

Palenie śmieci w domowych piecach

Samochody osobowe i ciężarowe

Stare i niesprawne domowe piece

Ogrzewanie przy użyciu węgla

Fabryki i przemysł

Wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków

Ciepłownie i elektrownie

Inne, jakie?



JAK WALCZYĆ ZE SMOGIEM?

Jakie Pana/Pani zdaniem działania są potrzebne, aby chronić mieszkańców 

Pana/Pani miejscowości przed smogiem? (ogół respondentów)

Według respondentów 

najlepszym sposobem na 

ochronę mieszkańców przez 

smogiem jest karanie wysokimi 

mandatami za palenie śmieci 

w piecach domowych (77%), 

później zakaz palenia niskiej 

jakości węglem (67%) oraz 

wprowadzenie nowoczesnych 

technologii w przemyśle (65%).

77%

67%

65%

58%

50%

47%

17%

Karanie wysokimi mandatami za palenie
śmieci w piecach domowych

Zakaz palenia niskiej jakości węglem

Nowoczesne technologie w przemyśle

Ekologiczna jazda samochodami

Ograniczenie transportu samochodowego
na rzecz publicznych środków transportu

Ograniczenie ruchu samochodowego w
centrum

Inne, jakie?




