
CZY WIESZ CZYM  ODDYCHASZ?  STOP DLA SMOGU! 

Bądź na bieżąco z poziomem zanieczyszczenia powietrza! Zajrzyj na strony internetowe 

i dowiedz się więcej o powietrzu w Twojej okolicy, pobierz aplikacje na smartfona: 

 

smoksmog  

katowice.wios.gov.pl 

powietrze.katowice.wios.gov.pl 

airly.eu/map/pl 

czestochowa.pl  (w zakładce: AKTUALNY STAN JAKOŚCI POWIETRZA W CZĘSTOCHOWIE) 

spjp.katowice.wios.gov.pl  (System Prognoz Jakości Powietrza) 

EKO POGODA w TVP Katowice  
 

 
Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego stosuje  

trzy poziomy informowania i ostrzegania: 

 

 
 

Poziom I – to prognoza jakości powietrza, która wskazuje umiarkowany poziom jakości 

powietrza - kolor żółty.  

Poziom II to poziom ostrzegawczy, informacyjny, operacyjny. Warunkiem ogłoszenia jest 

przekroczenie poziomu wynoszącego 150 μg/m
3
 dla pyłu PM10 w pomiarach z ostatniej 

doby. Prognoza jakości powietrza wskazuje tu dostateczny poziom jakości powietrza - kolor 

pomarańczowy.  Należy ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni, 

stosować maski antysmogowe, stosować się do zaleceń lekarskich i unikać 

przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania ostrzeżenia.  
Poziom III to poziom ostrzegawczy, nakazowo/zakazowy, ogłaszający alarm smogowy. 

Warunkiem ogłoszenia jest ryzyko przekroczenia poziomu stężenia dobowego PM10 

wynoszącego 200 μg/m
3
 w pomiarach z ostatniej doby lub przekroczenie poziomu 

alarmowego 300 μg/m
3
 dla pyłu PM10, a także przekroczenie poziomu alarmowego 

wynoszącego 240 μg/m
3
 dla ozonu oraz przekroczenie poziomu alarmowego dla dwutlenku 

siarki wynoszącego 500 μg/m³ i przekroczenie poziomu alarmowego dla dwutlenku azotu 

wynoszącego 400 μg/m³. Prognoza jakości powietrza wskazuje tutaj zły poziom jakości 

powietrza - kolor czerwony lub bardzo zły – kolor brązowy. Należy bezwzględnie 

ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni, stosować się do zaleceń lekarskich, 

unikać wietrzenia pomieszczeń, stosować maski antysmogowe. 
  

 
 



 

 

 

 

 

 

Opis składników smogu i wpływ na zdrowie: 
 

1) Pył zawieszony PM10 i PM2,5 to zanieczyszczenie powietrza składające się  

z mieszaniny cząstek drobnych stałych i ciekłych. Pył zawieszony może 

zawierać substancje toksyczne, metale ciężkie oraz dioksyny. Pył PM10 

zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 μm, natomiast pył drobny PM2,5 

cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 μm. Do antropogenicznych źródeł emisji 



pyłów zalicza się m.in.: spalanie paliw w sektorze bytowo-gospodarczym, 

transport samochodowy (spalanie paliw w silnikach mobilnych, ścieranie 

okładzin samochodowych opon i hamulców oraz ścieranie nawierzchni dróg), 

źródła przemysłowe (energetyczne spalanie paliw i źródła technologiczne, 

procesy wydobywcze, przetwórstwo kopalin).  
Krótkookresowe narażenie na wysokie stężenia pyłu zawieszonego prowadzi 

głównie do podrażnienia błon śluzowych górnych i dolnych dróg oddechowych, co 

może powodować zarówno chwilowe problemy z oddychaniem, jak i zaostrzenie 

objawów chorób przewlekłych (np. astmy). Długookresowe narażenie na wysokie 

stężenia pyłu zawieszonego zwiększa narażenie na wystąpienie schorzeń układu 

oddechowego oraz układu krwionośnego. Może również prowadzić do kumulowania 

w organizmach substancji, dla których pył jest nośnikiem i dzięki niemu przedostają 

się one do krwioobiegu (np. benzo(a)piren, czy metale ciężkie). Pył drobny podnosi 

ryzyko chorób układu oddechowego, powodując m.in. świszczący oddech, ataki 

kaszlu i astmy, przewlekłą chorobę płuc, a także ostre zapalenie oskrzeli. Pośrednio 

może zwiększać ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu. Według raportów 

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) frakcja PM2,5 uważana jest za bardziej 

groźną dla zdrowia niż PM10. Ziarna o tak niewielkich średnicach z łatwością 

wnikają do pęcherzyków płucnych, gdzie są akumulowane i skąd mogą przenikać do 

krwiobiegu. W ten sposób do organizmu człowieka dostają się, niesione na 

cząstkach pyłu, rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz 

metale ciężkie. Wysokie stężenie pyłu PM2,5 może mieć istotny wpływ na przebieg 

chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na 

choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Prowadzone badania świadczą o 

negatywnym wpływie pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu 

(niski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży). Długotrwałe 

narażenie na działanie pyłu PM 2,5 skraca życie statystycznego mieszkańca UE o 

ponad 8 miesięcy, a w przypadku mieszkańców Polski – aż o 10 miesięcy. Grupami 

wysokiego ryzyka są osoby starsze, dzieci oraz osoby mające problemy z sercem  

i układem oddechowym. 

2) Benzo(a)piren jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (WWA). Źródłem powstawania jest niepełne spalanie paliw 

stałych w niskich temperaturach pomiędzy 300 a 600 
O
C w indywidualnych, 

niskosprawnych kotłach grzewczych, spalanie odpadów w instalacjach do tego 

nieprzeznaczonych, procesy przemysłowe, a także takie procesy jak pożary 

lasów, dym tytoniowy. Nośnikiem benzo(a)pirenu w powietrzu jest pył 

zawieszony, dlatego jego szkodliwe oddziaływanie jest ściśle związane  

z oddziaływaniem pyłu oraz jego specyficznymi właściwościami fizycznymi  

i chemicznymi. 
Benzo(a)piren, wykazuje toksyczność układową, powodując uszkodzenie 

nadnerczy, układu chłonnego, krwiotwórczego i oddechowego. Jest silnie 



rakotwórczy. Benzo(a)piren obecny w wodzie, przy bezpośrednim kontakcie, może 

powodować podrażnienie, zaczerwienienie i uczucie pieczenia skóry, dodatkowo 

spotęgowane w przypadku narażenia na promienie ultrafioletowe. W przypadku 

narażenia na wysokie stężenie B(a)P w powietrzu może wystąpić podrażnienie 

górnych dróg oddechowych, kaszel oraz łzawienie oczu. 

3) Dwutlenek azotu to gaz o czerwonobrunatnej barwie, charakterystycznym 

nieprzyjemnym zapachu, silnie trujący. Bardzo łatwo się skrapla. Ma bardzo 

silne działanie utleniające. Głównym źródłem antropogenicznej emisji tlenków 

azotu są procesy spalania paliw, szczególnie: transport drogowy, indywidualne 

ogrzewanie mieszkań. 
Długotrwała ekspozycja na podwyższone stężenia dwutlenku azotu może 
powodować zwiększoną częstość występowania chorób, takich jak: przewlekłe 
choroby układu oddechowego, astma oskrzelowa, uczulenia, nowotwory oraz 
powodować zmniejszenie zdolności transportu tlenu do tkanek. 
 
 

4) Ozon to odmiana alotropowa tlenu, w jego skład wchodzą trzy atomy tlenu 

(O3), jest silnym utleniaczem fotochemicznym. Głównymi źródłami 

antropogenicznymi emisji ozonu są procesy spalania w produkcji energii oraz 

w przemyśle, a także transport drogowy.  
Długotrwała ekspozycja na podwyższone stężenia ozonu może wpływać na zmianę 
aktywności oskrzeli, zmiany tkanki płucnej, obrzęk płuc, obniżenie odporności na 
infekcje. Krótkotrwała ekspozycja powoduje podrażnienie oczu i błony śluzowej, 
krwotoki z nosa, utrudnienia w oddychaniu oraz ból klatki piersiowej, kaszel, zawroty 
głowy.  
 
 

Osoby najbardziej wrażliwe na smog to: 

- dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, a także kobiety w ciąży – dzieci  
i młodzież spędzają na powietrzu więcej czasu niż osoby dorosłe. Organizm 
dziecka będąc w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju jest szczególnie podatny na 
pojawianie się zaburzeń zdrowotnych, ponieważ w tej fazie rozwoju najbardziej 
rozwija się ich odporność i system oddechowy. Dotyczy to szczególnie kobiet w 
ciąży, dla których narażenie na złą jakość powietrza wpływa na rozwój płodowy 
dziecka. Wśród skutków zdrowotnych można wymienić alergie, długotrwały 
napadowy kaszel, zapalenie oskrzeli, stany zapalne dróg oddechowych, 
przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych oraz astmę,  

- osoby starsze i w podeszłym wieku – wrażliwość osobnicza w tej grupie 
wynika z ogólnego osłabienia organizmu związanego z procesem starzenia się, 
co w konsekwencji powoduje osłabienie układu odpornościowego, a to z kolei 



bezpośrednio wpływa na zwiększone ryzyko zachorowania oraz zwężenie naczyń 
krwionośnych, które prowadzi do powstawania zakrzepów,  

- osoby z zaburzeniami układu oddechowego – pył zawieszony PM10 działa 
drażniąco na śluzówki dróg oddechowych, po przedostaniu się do płuc niszczy 
ich komórki, co powoduje przedostawanie się płynów do tkanki płucnej, 
szczególnie narażone na szkodliwe działanie pyłu są osoby chore na astmę,  

- osoby z zaburzeniami układu krwionośnego – bardzo drobny pył zawieszony 
ma zdolność wnikania w płucach do naczyń krwionośnych, w wyniku czego 
uszkadza je, powodując zaostrzenie chorób układu krwionośnego, w tym 
zakrzepów,  

- osoby palące papierosy i bierni palacze – wdychanie dymu papierosowego 
znacznie osłabia błony śluzowe dróg oddechowych, co ułatwia przenikanie 
zanieczyszczeń z wdychanego powietrza do tkanek organizmu zwiększając 
ryzyko zawału serca, udaru mózgu lub może zainicjować proces nowotworowy  
w wyniku wnikania substancji toksycznych niesionych na pyle PM10, 

  
- osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń – 
długotrwała ekspozycja w powietrzu pyłu PM10 bezpośrednio wpływa na wzrost 
stężenia, co powoduje wzrost narażenia na szkodliwe działanie poprzez 
wnikanie do układu oddechowego, krwionośnego. 

 



 

Obecnie główną przyczyną złej jakości powietrza jest emisja z indywidualnego 

ogrzewania budynków mieszkalnych. W okresie sezonu grzewczego jakość powietrza jest 

zła na większości obszaru województwa śląskiego, a najgorsza jest tam, gdzie mamy 

dominację indywidualnej, zwartej zabudowy mieszkaniowej w mniejszych miejscowościach, 

a w dużych miastach także w rejonach, gdzie występuje zabudowa z indywidualnym 

ogrzewaniem budynków mieszkalnych. Przy wysokich stężeniach pył rozprzestrzenia się na 

duże odległości. Duże znaczenie ma również ukształtowanie topograficzne, czyli gorsza 

jakość powietrza jest w obszarach obniżonych terenowo. Dym z dużych kominów wpływa na 

nas w mniejszym stopniu, bo najczęściej jest on wynoszony wysoko w górę, natomiast dym z 

domków indywidualnych działa na nas bezpośrednio. Osoby, które spalają odpady i paliwo 

złej jakości zatruwają siebie oraz całe otoczenie. Do złej jakości powietrza przyczynia się 

także transport samochodowy, ale w mniejszym stopniu niż emisja z indywidualnego 

ogrzewania budynków.  

 

Podłączenie możliwie największej liczby domków jednorodzinnych do ciepłowni  

i elektrociepłowni jest najbardziej skutecznym sposobem ograniczenia zanieczyszczeń 

pyłowych oddziaływujących na nasze zdrowie. Bardzo ważna jest segregacja odpadów  

i wyeliminowanie spalania w paleniskach domowych jakichkolwiek odpadów, ponieważ ich 

spalanie powoduje ogromne zanieczyszczenie powietrza. Nie wolno również spalać liści  

i gałęzi, bo ich spalanie także powoduje emisje szkodliwych substancji, w tym 

rakotwórczego benzo(a)pirenu. Odpady „zielone” mogą być wykorzystywane jako kompost 

lub powinny trafić do odpowiedniego punktu ich zbierania w danej miejscowości. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

Filtr czysty jest biały, a po całej dobie (24-godzinach) zbierania pyłów 
staje się ciemny, a nawet czarny, w zależności od poziomu 

zanieczyszczenia powietrza. 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


