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wstęp

Szanowni Państwo,
Zanieczyszczenie powietrza to jedno z najważniejszych wyzwań środowiskowych, przed którymi staje ludzkość. Badania wskazują, że narażenie
na smog wpływa negatywnie na układ oddechowy, układ krążenia i zwiększa ryzyko nowotworów, a także zaburza funkcje poznawcze.
Ponad 3 lata temu – jako czwórka studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – mieliśmy
dość fatalnej jakości powietrza i chcieliśmy walczyć ze smogiem za pomocą technologii. Naszą
ideą było stworzenie rozproszonej sieci czujników
jakości powietrza, która będzie pierwszym krokiem do zmian. Na samym początku siedzieliśmy
na kilku metrach kwadratowych i bardzo ciężko
pracowaliśmy – czasem przez 24h bez przerwy.
Do końca życia zapamiętam momenty, gdy w zimne, jesienne i mgliste wieczory wracaliśmy do
naszych mieszkań – wyczerpani, ale szczęśliwi.
Całymi nocami lutowaliśmy elektronikę po to by
następnego dnia spotykać się z klientami, potencjalnymi partnerami i instalować czujniki jakości
powietrza. Tak wyglądały nasze początki. Przez
kilka miesięcy. Bez chwili przerwy. Powtarzając
ciągle marzenie i misję, z jaką budujemy spółkę.
Niezmiennie misją Airly jest innowacyjny rozwój
w obszarze informowania i prognozowania jako-

ści powietrza w skali lokalnej. To nasz produkt

problemu smogu i potencjał współpracy z Airly,

– kompletny system monitoringu jakości powie-

a teraz – razem z nami stworzył niniejszy raport.

trza. Produkt, który ma znaczenie dla milionów
Polaków. Pracujemy nad systemem, który zmienia

Słowa uznania należą się również blisko 30 świet-

miejsce, w którym żyjemy i będą żyły nasze dzieci.

nym osobom, które każdego dnia tworzą Airly. To

Naszą wizją jest dostarczenie informacji na temat

zespół profesjonalistów w każdym calu – inżynie-

jakości powietrza w zasięgu każdego człowieka.

rowie i nieinżynierowie, sprzedawcy, elektronicy,

dokładamy wszelkich starań, by te informacje do-

programiści, administracja i marketing. Dzięki

starczyć, po to, by ta wiedza pomagała miastom

pracy całego zespołu codziennie miliony Polaków

i gminom w podejmowaniu odpowiednich i wła-

mogą sprawdzić informacje na temat jakości po-

ściwych kroków w kierunku eliminacji problemu

wietrza.

smogu, a ludziom, w rozsądnym planowaniu aktywności na świeżym powietrzu, gdy pojawia się

W imieniu całego zarządu i zespołu Airly pragnę

problem z jego zanieczyszczeniem.

serdecznie zaprosić Państwa do lektury raportu
#ODDYCHAJPOLSKO – zebraliśmy tam najważ-

Chcę podziękować za dotychczasową współpra-

niejsze informacje i dane dotyczące jakości powie-

cę ponad 300 samorządom w Polsce, które nam

trza. Nasz zespół analityków przygotował wiele

zaufały. To Państwa działania – choć często nie-

ciekawych statystyk, które – mam wielką nadzieję

zauważane – mają ogromny wpływ na wzrost

– będą kompendium wiedzy dla wszystkich Pola-

świadomości mieszkańców w kontekście jakości

ków w kontekście smogu.

powietrza. Podziękowania składam również na
ręce ponad 200 naszych klientów i partnerów biz-

Z wyrazami szacunku

nesowych, a szczególnie zespołowi Onetu, który

Wiktor Warchałowski

jako pierwsze medium w Polsce dostrzegł wagę

prezes airly

wprowadzenie

Raport o jakości powietrza w Polsce to bardzo
ważna chwila w historii naszej firmy. Od ponad
trzech lat nieprzerwanie współpracujemy z polskimi samorządami, lokalnymi aktywistami oraz
odpowiedzialnymi społecznie firmami, realizując
misję naszej firmy – sprawić, by jak najlepszej jakości dane o jakości powietrza trafiły do jak najszerszej grupy odbiorców. Publikację tego raportu poprzedziła ciężka praca całego zespołu Airly.
Złożyło się na nią nawiązywanie relacji z naszymi
klientami i partnerami, instalacja blisko trzech tysięcy czujników na terenie całego kraju oraz nieustanna weryfikacja danych przesyłanych z tych
właśnie urządzeń na nasze serwery.
Dlaczego zdecydowaliśmy się opublikować ten
raport właśnie teraz? Otóż w ciągu trzech ostatnich lat w polskim społeczeństwie zaszła ogromna zmiana dotycząca stanu świadomości na temat
powietrza, którym oddychamy. Wciąż jednak wiele osób nie ma dostępu do tego typu informacji
lub nie posiada wystarczającej wiedzy na temat
szkodliwości prezentowanych zanieczyszczeń.
Dane uzyskane z 2850 sensorów Airly pozwoliły
nam przygotować dogłębny i wiarygodny raport
na temat stanu powietrza w Polsce. Dzięki tak
gęstej sieci czujników – raportem zostały objęte
miejscowości, w których do tej pory mieszkańcy
nie mieli informacji na temat smogu, ponieważ nigdy wcześniej nie było tam stacji Państwowego
Monitoringu Środowiska, a co za tym idzie - nigdy

#ODDYCHAJPOLSKO
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wcześniej stan powietrza nie był tam monitorowany. Łącznie wzięliśmy pod uwagę dane z 1425
miejscowości w Polsce. Naszym sprzymierzeńcem był tu czas. Użyliśmy do tego urządzeń, które
zainstalowane były w danej lokalizacji w okresie
dwóch ostatnich lat. Każde z tych urządzeń dokonywało pomiaru co pięć minut. Dzięki takiej
precyzji wykorzystaliśmy aż 13 miliardów próbek
danych. Ciągłość tych pomiarów to niezwykle
istotny element przy tworzeniu metodologii badania. Odpowiednio uśrednialiśmy pozyskane dane
z czujników, uwzględniając nierównomierne ich
rozmieszczenie oraz stopniowe pojawianie się ich
w czasie w różnych zakątkach Polski. Nad analizą
zebranych danych pracowaliśmy przez kilka miesięcy. Wynikało to ze złożoności tego procesu, na
który złożyły się m.in.: zmienne warunki pogodowe oraz nierównomierne pokrycie terenu Polski
sensorami Airly (południowa część Polski jest najdokładniej opomiarowaną częścią kraju). Odpowiednie przygotowanie danych, uśrednienie oraz
przefiltrowanie wszystkich danych pod kątem ich
poprawności było procesem czasochłonnym. Dodatkowo sprawdzone zostały wykorzystywane
przez nas algorytmy kompensująco-kalibracyjne
dla każdego pojedynczego urządzenia w Polsce.
Zadbaliśmy o to, by analizy dokonane na potrzeby tego raportu prezentowały najbardziej istotne
zjawiska, które zostaną podane w najbardziej obrazowy i zrozumiały sposób. Zmierzyliśmy powietrze zarówno w ujęciu rocznym jak i dobowym.
Przyjrzeliśmy się statystykom dla poszczególnych
województw, jak również konkretnych miast. To
tylko niektóre z analiz zawartych w raporcie. Mam
głęboką nadzieję, że to opracowanie pozwoli nam
lepiej zrozumieć i zobaczyć skalę problemu, jakim
jest zanieczyszczenie powietrza. Jako Airly stawiamy sobie za cel budowanie świadomości oraz
edukację – jestem głęboko przekonany, że niniejszy raport się do tego przyczyni.

Aleksander Konior
Dyrektor ds. Analizy Danych
i współzałożyciel Airly

ALEKSANDER KONIOR
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jeden ze współzałożycieli Airly, Członek
Zarządu i Dyrektor Działu ds. Analizy Danych, od
samego początku odpowiedzialny za zagadnienia
związane ze zbieraniem i analizą danych dotyczących jakości powietrza. Jest również członkiem
zarządu Airly for Industry – spółki-córki Airly, specjalizującej się w pomiarach jakości powietrza dla
przemysłu.
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Z WIKTOREM

DOMINIK PINKOWSKI
W ROZMOWIE
WARCHAŁOWSKIM ,
PREZESEM AIRLY

Chcemy pokazać
całościowy
obraz jakości
powietrza
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– Współpraca z samorządami się docierała. Na
początku czuliśmy pewnego rodzaju barierę
– mówi Wiktor Warchałowski, prezes i współtwórca Airly, aplikacji, która pokazuje poziom
zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach
o współpracy z samorządami. Dodaje, że obecnie
sytuacja bardzo się zmieniła.
DP: Ile obecnie czujników ma Airly?
WW: Współpracujemy z ponad 300 samorządami w całej Polsce, ale także ze spółkami i biznesem, który chce te urządzenia instalować. W całym kraju mamy blisko 3 tys. urządzeń. Oprócz
tego zainstalowaliśmy już kilkaset urządzeń poza
Polską - od europejskich metropolii takich jak
Londyn, Berlin czy Barcelona przez miasta w Rumunii i Macedonii aż po egzotyczne miejsca takie
jak Dubaj, Dżakarta czy Nigeria.
Gdzie jest ich najwięcej?
Zdecydowanie na południu Polski, gdzie ten problem jest największy i samorządy są najbardziej
świadome. Jesteśmy obecni w dużych miastach
takich jak Warszawa, Trójmiasto, Kraków, Łódź,
Poznań itd. Największe zagęszczenie urządzeń
jest na południu kraju, gdzie jakość powietrza jest
najgorsza.
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Jak wygląda współpraca z samorządami? Czy

tężnymi korporacjami, ale też z mniejszymi spół-

chętne są do tego, aby czujniki mierzące jakość

kami, które działają lokalnie na terenie małych

powietrza pojawiły się u nich?

miast. Również z osobami prywatnymi, które chcą
zamontować takie urządzenie. Dla nas każdy

Ta współpraca się docierała. Na samym początku

czujnik, który jest na mapie, to dodatkowa infor-

czuliśmy pewnego rodzaju barierę. Nie było łatwo

macja o jakości powietrza.

się przebić. Nie było łatwo z tymi samorządami
współpracować. Jednak w tym momencie, mó-

Czy wiążę się to z kosztami?

wię to każdemu, że samorządy są fantastycznymi
klientami. Są w nich osoby, które chętnie się anga-

Tak, nie jesteśmy fundacją, jesteśmy spółką, która

żują w takie inicjatywy, które otwarcie podchodzą

zarabia. My ten produkt sprzedajemy do naszych

do tematu. Współpraca przebiega bardzo dobrze.

klientów. Dla osób indywidualnych koszt urządzenia plus utrzymania czujnika może być spory,

Staramy się też być jak najbardziej otwarci dla

dlatego takie osoby zachęcamy, żeby mobilizowa-

samorządów. Doradzać im. Wspieramy nasz pro-

ły swoje lokalne ojczyzny, czyli gminy i powiaty do

dukt też poprzez ofertę edukacyjną dla samo-

montażu czujników.

rządów. Proponujemy materiały edukacyjne, ale
także lekcje w szkołach. To wszystko sprawia, że

Gdzie może zostać zamontowany czujnik jakości

samorządy widzą wartość w naszym produkcie.

powietrza?

Mówi Pan, że współpraca się docierała. Były

Nasz zespół wspólnie z miastem ustala ich lokaliza-

przypadki, że samorząd nie chciał u siebie czuj-

cję, po to aby były jak najbardziej reprezentatywne.

ników, bo był świadomy złej jakości powietrza?

Poprzez sieć urządzeń chcemy pokazać całościowy
obraz jakości powietrza w danym mieście.

Na początku bardzo dużo samorządów tak właśnie robiło. Niekoniecznie chcieli transparentnie

Urządzenia są montowane na odpowiedniej wy-

informować o jakości powietrza. To był pewien

sokości. Staramy się je umieszczać maksymalnie

proces. To nie jest prosta sprawa, jeśli nagle się

zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej doty-

okazuje, że jakość powietrza w danym mieście

czącymi pomiarów środowiskowych. Nad monta-

jest bardzo zła. Staraliśmy się rozmawiać z tymi

żem i lokalizacją tych urządzeń czuwa nasz insta-

samorządami. Informować i pokazywać drugą

lator. To my, montując te urządzenia, dokładamy

stronę medalu, czyli to, że ta informacja o stanie

wszelkich starań, aby pomiar np. nie był zaburzo-

powietrza to jest pierwszy krok do rozwiązania

ny poprzez pobliski komin. To jest coś, nad czym

problemu. Jeśli dopiero to zmierzymy, to może-

nam zależy, bo informując ludzi o stanie powie-

my podejmować działania naprawcze. Obecnie

trza bierzemy odpowiedzialność, że te dane będą

ciężko znaleźć na terenie naszego kraju samorząd,

rzetelne. Instalując urządzenie przy kominie albo

który kategorycznie mówi „nie”. Raczej staje się to

zaraz przy ruchliwej ulicy moglibyśmy wprowa-

coraz bardziej transparentne.

dzać pewne zamieszanie.

Oprócz samorządów, kto jeszcze może się zgło-

Jak zbudowany jest czujnik?

sić z chęcią zamontowania u siebie czujnika?
Urządzenie jest bardzo małe. Bardzo je zminiatuNasza oferta skierowana jest do wszystkich,

ryzowaliśmy. Mieści się na dłoni i waży niewiele.

którzy chcą wiedzieć, jaka jest jakość powietrza.

Wykorzystywana jest metoda laserowa do po-

Współpracujemy z samorządami, firmami, z po-

miaru pyłu zawieszonego, a także metody foto-

#ODDYCHAJPOLSKO
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chemiczne do pomiaru zanieczyszczeń gazowych.

mowania. Jeśli chodzi o te drugie to rzeczywiście

Dane wysyłane są w czasie rzeczywistym na na-

się różnią między Polską a innymi krajami w UE.

szą platformę, gdzie każdy mieszkaniec świata

Choć legislacja się zmienia, co mnie bardzo cieszy.

może sprawdzić, jaka jest jakość powietrza w da-

W kontekście norm tak naprawdę są one stan-

nym miejscu.

dardowe dla całej UE. Opisują poziomy dla pyłu
zawieszonego w skali roku, czy doby.

A co dokładnie może wykryć taki czujnik?
Jeśli chodzi o to, co my prezentujemy w naszych
Mierzymy pyły zawieszone, PM1, PM2,5 i PM10,

aplikacjach, to my używamy indeksu Common

a także zanieczyszczenia gazowe, czyli tlenki azo-

Air Quality Index. Jest to indeks ogólnoświato-

tu, tlenki siarki, tlenek węgla oraz ozon. Oprócz

wy, który bierze pod uwagę wszystkie mierzone

tego także temperaturę, wilgotność i ciśnienie at-

parametry i przekształca wyniki i każdy parametr

mosferyczne.

w jedną liczbę. Ta liczba informuje nas jak bardzo szkodliwe są zanieczyszczenia dla naszego

Które związki chemiczne są najbardziej szko-

organizmu. Poprzez skalę kolorów i jedną liczbę

dliwe?

chcemy zaprezentować mieszkańcom to, jaka ta
jakość powietrza jest. Chcemy to maksymalnie

Nie ma tutaj prostej odpowiedzi. Pierwsza rzecz

uprościć, sprawić, żeby ta liczba była intuicyjna

to jest to, jaki to jest czynnik i jaki to jest rodzaj

dla osób, które nie do końca wiedzą, czym jest

zanieczyszczenia, a z drugiej strony jak dużo jest

norma średniodobowa, a czym średnia roczna.

go w powietrzu. Nie ma granicy powyżej której

Aczkolwiek takie dane też są dostępne.

ten związek jest szkodliwy. Ponieważ pyły zawieszone wnikają do naszych płuc, potem te drobne

Airly prowadzi prace nad pierwszą na świecie

także do naszego krwiobiegu. Tak naprawdę szko-

prognozą smogu opartą o sieci neuronowe. Co

dzą nam w każdej ilości. To samo dotyczy gazów.

kryje się pod tym pojęciem?

Są oczywiście normy ustanowione przez KE, ale
każde stężenie zanieczyszczeń jest szkodliwe

Prognozowanie jakości powietrza i zanieczysz-

w mniejszym lub większym stopniu.

czeń, które w nim są w zasadzie są oparte o modele fotochemiczne, dyspersyjne. Oznacza to, że

Najświeższe badania z całego świata pokazują, że

prognozuje się chmurę pyłu, która przemieszcza

długotrwała ekspozycja na zanieczyszczenie jest

się nad miastem i to, gdzie za trzy, sześć, czy dwa-

bardziej szkodliwa niż takie krótkotrwałe epizo-

naście godzin ona będzie. My natomiast podeszli-

dy smogowe. Jeśli w jednej miejscowości mamy

śmy do tego zupełnie inaczej.

przez parę godzin wysokie stężenie zanieczyszczeń, a jest druga miejscowość, gdzie te zanieczyszczenia są wysokie, jednak nie tak jak w tej
pierwszej, ale trwają przez miesiące, czy nawet
lata, to zdecydowanie ludzie w tej drugiej miej-

Wykorzystujemy sztuczną
inteligencję do prognozowania
powietrza.

scowości są dużo bardziej zagrożeni.
Europejskie normy alarmowe są dużo ostrzejsze

Dla każdego czujnika bierzemy dane historyczne,

niż polskie. Które z nich są stosowane przez Airly?

trendy krótkoterminowe, dane na temat obecnego stanu powietrza, ale także dane o warunkach

Należy pamiętać, że czym innym są opisane normy, a czym innym poziomy alarmowania i infor-

pogodowych, a także ich prognozy.

13

14

AIRLY | ONET

Na podstawie tych wszystkich
danych nasz samouczący się
algorytm prognozuje jakość
powietrza. Jest to podejście
innowacyjne w skali globalnej.

RAPORT O STANIE POWIETRZA W POLSCE

Nasze urządzenia nie mają takiej precyzji, mówię
to zupełnie otwarcie. Natomiast dzięki miniaturyzacji i temu, że urządzenie jest znacznie tańsze niż
stacja państwowa, jesteśmy w stanie zbudować
gęstą sieć na terenie miasta. Z takiej sieci płynie
bardzo wiele zalet, m.in. to, że możemy powiedzieć, jaka jest jakość powietrza na terenie całego
miasta, a nie tylko w jednym punkcie.

W czym może pomóc takie prognozowanie?
Idealnym przykładem jest Kraków i ościenne
Można poinformować ludzi na przykład o naj-

gminy. Do tej pory mieliśmy informacje głównie

lepszym czasie i miejscu na aktywność fizyczną.

ze stacji państwowych, które były zainstalowane

To jest coś, z czego sam korzystam. Dzięki temu

w Krakowie i pokazywały jaka jest w tym mieście

jestem w stanie sprawdzić, gdzie i o której godzi-

jakość powietrza. My zainstalowaliśmy kilkaset

nie jakość powietrza w Krakowie będzie najlepsza

urządzeń na terenie Krakowa, a także w ościen-

w ciągu najbliższych 24h.

nych gminach. Ta gęsta sieć pokazuje, że głównie problem jakości powietrza pochodzi właśnie

Na ile skuteczne jest takie przewidywanie zanie-

z tzw. obwarzanka krakowskiego. Pojedynczymi

czyszczenia?

stacjami nie jesteśmy w stanie zaobserwować
zjawiska migracji tych zanieczyszczeń. Myślę, że

Obecnie skuteczność wynosi około 80 proc.

jesteśmy uzupełnieniem monitoringu państwo-

Z każdym dniem, tygodniem tych danych przyby-

wych stacji ochrony środowiska.

wa. Algorytmy samouczące mają to do siebie, że
są coraz lepsze z każdą ilością danych, która do
nich wchodzi. Wiadomo, że osiągnięcie 100 proc.
skuteczności nie jest możliwe. Natomiast ciągle
ulepszamy ten system. W najbliższej przyszłości
chcemy dodać informacje na temat trafficu, czyli
tego ile samochodów przejeżdża dziennie w danej

Wiktor Warchałowski

lokalizacji. To też masz wpływ na zanieczyszczenie powietrza.

Prezes Zarządu i współzałożyciel Airly, które buduje sieć sensorów powietrza dla miast, dzięki

Informacje na temat jakości powietrza w Polsce

czemu możliwe jest monitorowanie stanu powie-

dostarcza również Główny Inspektorat Ochro-

trza w czasie rzeczywistym za pomocą platfor-

ny Środowiska. Jaka jest różnica między Airly

my online map.airly.eu oraz aplikacji mobilnych.

a GIOŚ?

Członek Zarządu Airly for Industry. Absolwent
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, autor

Stacje państwowego monitoringu środowiska,

publikacji naukowych dotyczących analizy da-

które mierzą zanieczyszczenie to jest tak napraw-

nych. Inżynier z pasją do biznesu i przedsiębior-

dę jedyne formalne źródło oceny jakości powie-

czości. Wyróżniony tytułem Innovators Under 35

trza. Na podstawie tych danych Ministerstwo

Poland przez MIT Technology Review, Forbes 25

Środowiska przekazuje informacje do KE. Dane te

Under 25 (2018) oraz Forbes 30 Under 30 (2019).

mają cel sprawozdawczy i urządzenia GIOŚ speł-

Zwycięzca polskiej edycji Global Student Entre-

niają wszelkie wymogi KE dotyczące pomiarów.

preneur Awards.

Średnie zanieczyszczenie powietrza pyłami zawieszonymi PM10 i PM2.5 w miesiącach
jesiennych i zimowych jest zdecydowanie wyższe niż w miesiącach letnich.
Tą samą zależność można zauważyć porównując liczbę dni z przekroczeniem normy dla pyłu PM10
w danym miesiącu. W sezonie zimowym 2017/2018 ilość dni bez przekroczenia normy była znikoma.
Natomiast już rok później ilość dni z przekroczeniem zmniejszyła się, jednak nadal oscylowała na poziomie kilkunastu dni w miesiącu. W miesiącach letnich liczba dni, kiedy normy są przekroczone, jest
praktycznie zerowa.

PATRYK MOTYKA
W ROZMOWIE

Z piotrem woźnym,
SZEFEM NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Odrobiliśmy
lekcję.
Za kilka lat nie
będzie problemu
ze smogiem

02

– Liczę, że już w 2021 r. będzie taki moment, że
dojdzie do skokowej poprawy jakości powietrza
– mówi w wywiadzie dla Onetu szef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Piotr Woźny, odpowiedzialny za program Czyste Powietrze.
PM: Co możemy wszyscy zrobić, jako obywatele,
by poprawić stan powietrza?
PW: Po pierwsze musimy pamiętać, że smog
bierze się głównie z dwóch źródeł: pierwsze to
3,5 miliona gospodarstw domowych, w których
palimy we wszystkopalnych piecach, często paliwami, które nie spełniają norm jakości. Do tego
domy często są nieocieplone. Żeby poprawić
jakość powietrza, musimy wymieniać piece na
spełniające najwyższe normy. Nie możemy przy
tym zapomnieć o ocieplaniu naszych domów, by
spalać mniejsze ilości paliw i płacić przez to niższe
rachunki.
Drugim ważnym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja pochodząca z naszych pojazdów. W przypadku silników Diesla absolutnie
nie powinniśmy pozwalać na usuwanie filtrów
cząstek stałych, bo to kryminalne działanie, które
fatalne wpływa na jakość powietrza. Te pyły, które emituje taki silnik, nie rozpływają się cudownie
w powietrzu – one trafiają do naszych płuc. Na
szczęście rośnie świadomość, coraz więcej ludzi
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myśli o tym, co może zrobić sama dla jakości po-

sji, czego niestety praktycznie w ogóle nie robią.

wietrza.

Chodzi o dokładne sprawdzenie tego, gdzie są
największe problemy dotyczące tzw. ubóstwa

Jeśli chodzi świadomość społeczną, tutaj fak-

energetycznego, sprawdzać kto czym pali, na

tycznie zmieniło się dużo. Choć problem ze smo-

których obszarach jest dużo kopciuchów. Druga

giem mamy od dawna, dopiero od kilku lat wy-

sprawa to pomoc społeczna. Samorządy nie mogą

wołuje poruszenie.

uciekać od pomocy mieszkańcom, których dotyka
ubóstwo społeczne.

Pierwszy raport NIK dotyczący fatalnej jakości
powietrza jest z 2000 r. I co gorsza, w dużej mie-

Pomówmy o programie „Czyste Powietrze”. Pro-

rze zachował przerażającą aktualność. Najwyż-

gram zakłada termomodernizację 3 milionów

sza Izba Kontroli wskazywała już 19 lat temu, że

domów jednorodzinnych w 10 lat. Ze słów mi-

jeżeli chcemy mieć czyste powietrze, to musimy

nistra Kowalczyka wynika, że tempo realizacji

wprowadzić normy jakości dotyczące paliw, któ-

przyspiesza. Czy jest już na tyle duże, by osią-

re spalamy w domowych piecach. Przestrzegano

gnąć zamierzony cel?

też przed dopuszczeniem do sprzedaży wszystkopalnych pieców. Wskazania zostały zignorowane

Jest jeszcze wiele do zrobienia, by dotrzeć do

i problem był nierozwiązywany przez lata. Swoje

wszystkich, którzy mogą skorzystać z programu.

zrobiły dopiero ruchy obywatelskie. Kilka lat temu

Chciałbym jednak podkreślić jedną bardzo ważną

zaczął działać Krakowski Alarm Smogowy i Polski

rzecz. Program Czyste Powietrze został „pobło-

Alarm Smogowy. Gdyby nie ich aktywność nic by

gosławiony” przez Bank Światowy i Komisję Eu-

się nie rozpoczęło.

ropejską, które w pełni akceptują nasz pomysł na
walkę ze smogiem – połączenie wymiany pieców

Do tego w 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE

z dotacjami na ocieplenie domów.

skazał Polskę na nieprzestrzeganie norm jakości
powietrza. Było więc sporo sygnałów alarmowych,

Mamy już odrobioną lekcję dotyczącą negocja-

nie można było udawać, że problemu nie ma.

cji z Komisją Europejską. KE mówi nam, że sam
pomysł jest świetny, ma jednak zastrzeżenia do

W jaki sposób organy państwowe walczą ze

sieci dystrybucji, która jest niewystarczająca. Tu

smogiem?

jest największe pole do poprawy, dlatego chcemy
przekonać sektor bankowy i samorządy do efek-

Na wstępie warto rozróżnić, co może zrobić rząd

tywnej współpracy w ramach programu.

a co samorządy. Rząd może uregulować pewne
sprawy za pomocą ustaw czy rozporządzeń. I to

Czyli to prawda, że niedługo wniosek o dofinan-

się dzieje od 2018 r. Dzięki temu mamy ograni-

sowanie w ramach Czystego Powietrza będzie

czenia tego, czym możemy palić i w czym może-

można złożyć w banku?

my palić. Chodzi o tzw. ustawę antykopciuchową.
Ważna rola państwa to ustanawianie programów

Pracujemy nad tym. Mogę zapewnić, że mamy

takich jak ulga termomodernizacyjna w podatku

z sektorem bankowym bardzo dobre robocze kon-

dochodowym od osób fizycznych do 53 tys. zł. No

takty i jesteśmy już na zaawansowanym poziomie

i mamy program Czyste Powietrze, gdzie są dotacje

rozmów.

do systemów grzewczych i termomodernizacji.
Jeśli zaś chodzi o samorządy, to one powinny
dokonywać inwentaryzacji źródeł niskiej emi-

#ODDYCHAJPOLSKO

Jakie są oczekiwania względem banków?

map.airly.eu

przemysłowych zanieczyszczeń powietrza załatwione. A to nie nieprawda. Bardzo często zdarza

Oczekujemy od sektora bankowego trzech rze-

się, że przedsiębiorcy eksploatują nasze wspólne

czy. Pierwsza to udostępnienie sieci bankowej

środowisko w sposób dla niego niekorzystny.

do składania wniosków do programu. To bez

Żeby to skutecznie zwalczać potrzebne jest cią-

wątpienia zwiększy nasz zasięg. Druga sprawa

głe wzmacnianie kompetencji Inspekcji Ochrony

to produkty bankowe wspierające pomostowe

Środowiska. To powinna być prawdziwa policja

finansowanie inwestycji termomodernizacyjnych

ekologiczna, która może realizować skuteczne

wykonywanych w ramach Czystego Powietrza.

kontrole i stosować niezbędne środki przymusu

Potrzebujemy od banków produktów finanso-

w trakcie takich postępowań.

wych, które będą skrojone pod program. Przewiduje on bowiem zwrot poniesionych kosztów

A co z transportem? Pamiętajmy, że to też duży

termomodernizacji. Okazuje się, że część poten-

kawałek „smogowego tortu”.

cjalnych beneficjentów nie może pozwolić sobie
na taki wydatek. Bank, wiedząc, że klient dostanie

To, co musimy tak naprawdę zrobić, to zadbać

zwrot poniesionych kosztów, może przygotować

o to, by przepisy prawa o ruchu drogowym były

ofertę dla chcących wziąć udział w programie.

przestrzegane. Nie można dopuszczać do ruchu

Ostatnia, trzecia sprawa, to kampania promocyj-

drogowego samochodów, które nie mają kom-

na. Banki wydają olbrzymie środki na kampanie

pletnego układu wydechowego. A wiemy, że po

promocyjne. Liczymy na to, że jeśli wezmą udział

polskich drogach jeździ sporo diesli, którym wy-

w programie, będą uświadamiać klientów, że

montowano ten kluczowy element, jakim jest filtr

wspólnie możemy poprawić powietrze, którym

cząstek stałych. Ważna jest też odpowiednia edu-

oddychamy.

kacja kierowców, stąd mamy teraz kontrole policji, które w ramach akcji Stop Smog mierzą normy

Chcemy też, by ten sam zestaw danych, który

spalin i rozmawiają z kierowcami, zwiększając ich

klient banku zostawia we wniosku kredytowym,

świadomość.

mógł od razu zostać użyty w programie Czyste
Powietrze. Żeby beneficjenci nie musieli powielać

Kolejna rzecz to kwestia warsztatów samochodo-

wszystkich formalności. Koniecznie muszą po-

wych, które usuwają filtry cząstek stałych. Takie

wstać też wspólne narzędzia informatyczne, które

zakłady powinny być bardzo surowo karane.

umożliwią złożenie wniosku przez internet. W samych placówkach nie zrobimy całego programu.

Trzecia sprawa to stacje kontroli pojazdów, których jest w sumie około 4,5 tys. Wiemy wszyscy,

Jeśli uda się wykonać plan termomodernizacji

że poziom kontroli jest bardzo różny. Jeśli uszczel-

domów jednorodzinnych, niemal całkowicie zli-

nimy system, a kontrole będą naprawdę rzetelne,

kwidujemy problem niskiej emisji. A co z prze-

pozwoli nam to wycofać z ruchu samochody, któ-

mysłem? Nie stanowi problemu?

re zanieczyszczają nasze powietrze.

Trochę daliśmy się uśpić, jeżeli chodzi o przemysł.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kiedy

Część największych trucicieli zniknęła, bo prze-

będziemy mogli powiedzieć, że rozwiązaliśmy na

grali z transformacją ustrojową. Po wejściu do

dobre problem smogu? Wspominał pan w wy-

Unii Europejskiej weszły w życie przepisy wymu-

wiadach o 2028 roku.

szające zastosowanie instalacji odsiarczających
i odpylających. I właśnie to nas uśpiło, bo wyda-

Tę datę podaję nieprzypadkowo. Mateusz Mora-

wało nam się, że mamy już wszystkie problemy

wiecki jest pierwszym polskim premierem, który
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powiedział o smogu w swoim exposé. Zaczęliśmy
na poważnie działać w ubiegłym roku. Uruchomiliśmy duże transfery finansowe na ulgi podatkowe, w tym roku budżetowym kwota ta może
osiągnąć 2 mld zł. Będziemy też prosić Komisję
Europejską o to, żeby w perspektywie finansowej
na lata 2021-2027 znalazły się środki na walkę ze
smogiem. Niestety w perspektywie na lata 20142020 nie postaraliśmy się o takie fundusze. Dzięki

Źródło: bip.nfosigw.gov.pl
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systemowym działaniom poradzimy sobie z zanieczyszczonym powietrzem.
Czyli jest pan optymistą co do tej daty?
Mam nawet nadzieję, że to się stanie wcześniej.
Liczę zatem, że za kilka lat będziemy mogli porozmawiać ponownie i będzie Pan mógł powiedzieć „a nie mówiłem!”.
Uważam, że będzie taki moment już w 2021 r., że
dojdzie do skokowej poprawy jakości powietrza.
W lipcu przyszłego roku ze składów węgla zniknie
miał najsłabszej jakości, nie będą go mogły kupować gospodarstwa domowe. Do tego zmieniły się
w tej kwestii kompetencje inspekcji handlowej.
Dziś może ona kontrolować jakość sprzedawanego węgla, co wcześniej nie było możliwe. Teraz,
jeśli przedsiębiorca oszukuje na jakości surowca,
ryzykuje pokaźny mandat.
Jeżeli wszystkie elementy założonego planu zadziałają, wierzę, że uporamy się ze smogiem przed
obiecaną datą.

piotr woźny
Prawnik, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw
programu „Czyste Powietrze”. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Wiceminister łączności
(2000–2001), wiceminister cyfryzacji (2015-‑2017)
oraz wiceminister przedsiębiorczości i technologii
(2018).

Porównując dwa największe polskie miasta: Warszawę oraz Kraków, a także stolicę
Rumunii – Bukareszt uświadamiamy sobie, że problem z zanieczyszczeniem występuje
we wszystkich tych trzech miastach, aczkolwiek niechlubnym liderem jest tu Kraków.
Niewiele lepiej wygląda średnia zanieczyszczeń dla całej Polski, która w sezonie grzewczym 2017/18
jest nierzadko wyższa od tej notowanej we wspomnianych miastach. Odrobinę optymizmu przynosi
fakt, że w sezonie 2018/19 poziom zanieczyszczeń PM10 był niższy od tego w analogicznym okresie
przed rokiem.

BARTOSZ PATUREJ
W ROZMOWIE

Z andrzejem gułą,
WSPÓŁZAŁOŻYCIELEM I PREZESEM
KRAKOWSKIEGO ALARMU SMOGOWEGO

gdy bijesz na
alarm, to musisz
też pokazać
rozwiązanie

03

– Mną motywowało szczere, absolutne wkurzenie. Wiesz, że jest źle i że niewiele się dzieje, aby
to zmienić. Albo się stąd wynosisz, albo coś z tym
robisz. Ja postanowiłem działać – mówi Andrzej
Guła, jeden z założycieli Krakowskiego Alarmu
Smogowego.
BP: Jak to się stało, że ta jesienno-zimowa klimatyczna krakowska mgła nagle w świadomości
ludzi zamieniła się w morderczy smog?
DF: To dobre pytanie, bo przecież mieliśmy z tym
do czynienia w Krakowie od dawien dawna. A jednak dopiero jesienią 2012 r. coś się zmieniło. Wtedy zaczęliśmy działać jako Krakowski Alarm Smogowy. Stężenia były tej zimy rekordowe, a smog
gigantyczny.
Ale silne było również zaangażowanie ludzi. Nie
spodziewaliśmy się tak potężnego odzewu. My
przecież tylko stworzyliśmy profil na Facebooku…
Jakie były założenia waszej działalności na samym początku? Chcieliście dorzucić do pieca
Jackowi Majchrowskiemu?
Absolutnie nie. Przede wszystkim, od samego
początku kierowaliśmy się precyzyjnymi zasadami prowadzenia działalności. Gdy bijesz na alarm
to musisz pokazać również rozwiązania. Bez tego
szybko następuje frustracja osób, które dany
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projekt mogą popierać. Alarm smogowy powstał

Ważne jest to, że krakowska rewolta zapoczątko-

przede wszystkim z głębokiej irytacji grupy lu-

wała gigantyczny proces zmiany na poziomie kra-

dzi, którzy nie tolerowali tego, co się dzieje za

jowym. Doszło do przeformatowania myślenia po-

oknem. Wszystko zaczyna się od ludzi. Mieliśmy

lityków o problemie zanieczyszczonego powietrza.

realny, namacalny problem, z którym chcieliśmy
walczyć.

To co przemówiło do decydentów politycznych
to realne wkurzenie obywateli.

Oprócz tego zależało nam na konstruktywnym
dialogu. Jeśli przekroczysz cienką granicę ze swo-

Politycy wiedzą, że jeśli za pewnymi procesami sto-

im rozmówcą, nic się nie uda. Naszym przeciwni-

ją ludzie, którzy mogą, ale nie muszą na nich gło-

kiem był smog.

sować, wtedy zaczynają się interesować tematem.

Mną zresztą motywowało szczere, absolutne

Krakowski Alarm Smogowy w pewnym momen-

wkurzenie. Wiesz, że jest źle i że niewiele się dzie-

cie stał się częścią Polskiego Alarmu Smogowego.

je, aby to zmienić. Albo się stąd wynosisz, albo coś
z tym robisz. Ja postanowiłem działać i tak się zło-

To że udało się wyjść z tej krakowskiej bańki

żyło, że spotkaliśmy się z grupą fenomenalnych

w Polskę to moim zdaniem jest ewenementem.

ludzi, których łączył jeden wspólny problem. Syf

Zauważmy, że smog stał się elementem kampanii

za oknem. To co jest świetne w tym ruchu to fakt,

wyborczych. Wcześniej nie istniał. To dzięki dzia-

że jest to wspólnota jednego, określonego celu.

łaniom lokalnych społeczności, którzy wywarli

W czterdziestu miejscowościach.

presję na polityków. I tę zmianę zaczyna być widać. Mamy normy węgla, wyeliminowanie kopciu-

Pewien krakus z krwi i kości powiedział mi kiedyś,

chów ze sprzedaży i inne zmiany wdrażane przez

że nie rozumie skąd to smogowe wzmożenie, bo

rząd i samorządy, jak np. uchwały antysmogowe.

za PRLu huta dymiła jeszcze bardziej, w powietrzu wisiała wędzonka i wszyscy jakoś żyli i żyją.

Ale to wszystko, że – wbrew temu, co jeszcze niedawno mówili niektórzy politycy –problem smo-

Ta frustracja u ludzi była cały czas, ale my mieli-

gu nie jest „teoretyczny”. Ale miejsce, w którym

śmy to szczęście, że udało nam się skatalizować

jesteśmy to dopiero koniec początku wielkiego

cały proces. Konkretną zmianę wygenerowa-

procesu. Musimy pozbyć się trzech milionów kop-

li ludzie. Alarm smogowy tylko w tym pomógł.

cących pieców. Mamy problem z emisjami trans-

W 2012 roku byliśmy zszokowani, obserwując

portowymi. Jesteśmy bezbronni wobec bandyty-

wzrosty liczby użytkowników na naszym profilu

zmu ekologicznego oraz emisji przemysłowych.

społecznościowym. Pewnie było wiele czynników, które doprowadziły do tego efektu, który

Kiedy w ogóle dotarł do ciebie smog jako problem?

potem widzieliśmy.
Ok. 2010-2011 roku. Pracowałem wtedy w obWielotysięczne manifestacje na Rynku Głównym

szarze ochrony środowiska i uzmysłowiłem so-

w Krakowie były zawsze dla nas bardzo stresują-

bie, że jednak tak nie pachnie zima. Że to po

ce, bo długo baliśmy się tego, że po prostu nikt

prostu trucizna. Ta wiedza staje się później dla

na nie nie przyjdzie i będzie klapa. Mam ogromny

ciebie obciążeniem. Bo możesz żyć w niewiedzy

szacunek dla ludzi, którzy wyszli na ulicę i wyra-

i nie przejmować się. To kolejny czynnik sukcesu

zili swoją dezaprobatę. Umożliwiły to też media

smogowych inicjatyw. Pierwszym naszym zamy-

społecznościowe, który okazały się gigantycznym

słem było po prostu informowanie o smogu. Nie

narzędziem mobilizacji społecznej.

było jeszcze wtedy Airly i innych aplikacji, które
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w łatwy sposób dostarczają nam dane o stanie

Jego idea jest spójna z naszymi celami. Nasza dia-

powietrza.

gnoza jest następująca: program jest absolutnie
słuszny w swoich założeniach, ale jego realizacja

W 2011 roku doradzałem NFOŚ przy starcie progra-

do tej pory była fatalna.

mu Kafka, czyli wymianie kotłów węglowych. Wtedy najmocniej do mnie dotarło to, czym oddychamy.
Jednocześnie zdałem sobie sprawę, że bez zaangażowania wielu ludzi nie zdołamy przekonać polityków do podjęcia trudnych i niepopularnych decyzji.
Do ponadpartyjnego uderzenia w elektoraty
wszystkich partii.

Po roku funkcjonowania (do
końca września tego roku)
podpisano umowy na wymianę
20 tysięcy kopciuchów.
Program zakłada, że przez
10 lat wymienimy 3 mln…

Dlatego zaczęliśmy od petycji do rządzących. Zaproponowaliśmy, że trzeba przyjąć uchwałę anty-

W obecnej formie ten program nie ma szans za-

smogową, która była i jest koniecznym, ale nie-

działać. Przez bardzo skomplikowane wnioski (ni-

wystarczającym do rozwiązania problemu smogu.

czym aplikacja przed startem małej fabryki), długi

Od tego jako KAS zaczęliśmy. Ponadto, bardzo

czas reakcji (rekordziści czekają ponad 200 dni ro-

ważne dla nas było to, że uznaliśmy, dość trywi-

boczych na rozpatrzenie wniosku).

alnie, że smog nie ma barw partyjnych i dlatego
naszą działalność też nie chcieliśmy wiązać z żad-

W czym problem?

ną partią polityczną. Choć oczywiście często nas
pytali: „kto za wami stoi”…

Pisząc ten program, nie stworzono sprawnej sieci dystrybucyjnej. 16 wojewódzkich funduszy

U nas działają ludzie o bardzo różnych poglądach,

ochrony środowiska nigdy nie obsługiwały ma-

być może też dzięki temu udawało nam się zapra-

sowego beneficjenta. Wiedzieliśmy, że ten kanał

szać do rozmów ludzi z różnych obozów.

dystrybucji od razu się zablokuje. Apelowaliśmy
więc do premiera, prosiliśmy o wprowadzenie au-

Ale politykom nie wystarczy powiedzieć, że jest

tomatyzmu, wykorzystanie sieci w oparciu o ban-

problem.

ki – tak aby wniosek można było złożyć tak łatwo
jak w przypadku programu 500 plus i mieć pew-

To bardzo ważne. Bijesz na alarm, ale jednocze-

ność, że zostanie rozpatrzony w ciągu kilku dni.

śnie proponujesz rozwiązanie. Poddajemy je re-

Obecnie np. niskooprocentowane pożyczki dla

cenzji, ale to już jest pole do dyskusji. Ekspercka

najuboższych wypłacane są po dokonaniu inwe-

wiedza jest jednak niezbędna do tego, aby rozsąd-

stycji i zapłaceniu wszystkich faktur… To pokazuje

nie przeprowadzić proces.

skalę niedopasowania systemu.

W tej chwili uczestniczymy w restrukturyzacji

Wszystko wskazuje na to, że reforma programu

programu „Czyste powietrze”.

„Czyste powietrze” nastąpi. I to również jest zasługa lokalnych działaczy alarmów smogowych.

Ok, ale co nie działa, jakiej zmiany oczekujecie?

To oni wysyłali do polityków przykłady błędów
systemu, który musi się zmienić.

To jest oczywiście wspaniały, duży program na
100 mld złotych. Chyba największy program modernizacji energetycznej budynków w Europie.
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Andrzej Guła
Aktywista antysmogowy, ekspert ds. efektywności energetycznej i ochrony powietrza, ekonomista środowiska. Współzałożyciel i prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz inicjatywy Polski
Alarm Smogowy działających na rzecz poprawy
jakości powietrza. W ostatnich latach pracował
jako konsultant dla krajowych i międzynarodowych instytucji (m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, inicjatywa JASPERS, Komisja Europejska).

Patrząc na zestawienie roczne, najwyższe stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5
można zaobserwować w województwach: małopolskim, łódzkim oraz śląskim.
Najmniej zanieczyszczeń tego typu przypada natomiast na województwo pomorskie oraz Podlasie.

PAWEŁ PAWLIK
W ROZMOWIE

Z prof. Pawłem Buszmanem,
KARDIOLOGIEM I PROFESOREM
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

nawet krótki
kontakt z bardzo
zanieczyszczonym
powietrzem może
być groźny
dla życia

04

– Na co dzień się tego nie odczuwa, ale przy systematycznym narażeniu na pyły jesteśmy zagrożeni
przewlekłymi chorobami płuc oraz przyspieszoną
miażdżycą ze wszystkimi konsekwencjami - takimi jak zawały serca, udary, powikłania sercowo
-naczyniowe, niedokrwienie, amputacje kończyn.
Zwiększa się też ryzyko chorób nowotworowych
– mówi kardiolog prof. Paweł Buszman.
PP: Dominuje przekonanie, że toksyczny koktajl,
jakim jest smog zatruwa przede wszystkim płuca. Eksperci dowodzą jednak, że zanieczyszczone powietrze i szkodliwe substancje mają wpływ
na cały organizm. A to oznacza, że toksyny mogą
wywoływać choroby serca i układu krążenia. Jak
duża jest skala problemu?
PB: Światowa Organizacja Zdrowia oceniając
wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie
ludzi oszacowała, że rocznie na świecie z powodu
zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie od 6 do 7 milionów ludzi. W Polsce jest to
40-45 tys. niepotrzebnych zgonów w skali roku.
To średniej wielkości miasto, które znika z powierzchni Polski dlatego, że mamy zanieczyszczone powietrze. W około 70 proc. są to zgony spowodowane przede wszystkim chorobami serca
i układu krążenia.
Wzrost narodzin, który dokonał się dzięki 500 plus
w ostatnich kilku latach nie nadrabia tej liczby. Jeśli
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chodzi o statystykę zgonów sercowo-naczynio-

na szkodliwe czynniki rozwija się bardzo szybko.

wych, to mamy ich w Polsce dwa razy więcej, niż

Na co dzień się tego nie odczuwa, ale przy dłu-

w krajach wysoko rozwiniętych takich jak Holan-

gotrwałym narażeniu na pyły, jesteśmy narażeni

dia czy Francja. Tymczasem umieralność z powodu

na przewlekłe choroby płuc oraz na przyspie-

chorób nowotworowych jest taka sama w Polsce

szoną miażdżycę ze wszystkimi konsekwencja-

i Francji czy Holandii.

mi – takimi jak zawały serca, udary, powikłania
sercowo-naczyniowe, niedokrwienie, amputacje

To proste przełożenie: tam jest czystsze powie-

kończyn. Niezależnie, zwiększa się ryzyko chorób

trze, więc chorób układu krążenia jest mniej,

nowotworowych, głównie spowodowane wyso-

a nakłady na leczenie chorób układu krążenia

kim poziomem rakotwórczego benzopirenu oraz

znacznie większe niż u nas.

rozwija się przewlekła choroba płuc prowadząca
do niewydolności oddechowej.

Czystsze powietrze, generalnie większa dbałość
o środowisko i większe nakłady na profilaktykę
oraz leczenie schorzeń związanych z wpływem
środowiska na zdrowie człowieka. Do tego zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, takim jak
choroby układy krążenia.
Smog to mieszanina szkodliwych związków chemicznych i pyłów. Jak te zanieczyszczenia trafiają do naszego organizmu i układu krwionośnego?
Wdychamy je z powietrzem. Pyły przechodzą

Warto też zwrócić uwagę
na fakt, że nawet krótki,
kilkugodzinny kontakt z bardzo
zanieczyszczonym powietrzem
może spowodować ten sam
mechanizm uszkodzenia
śródbłonka naczyń nawet
u zupełnie zdrowego człowieka,
który do tej pory nie chorował
na miażdżycę.

przez duże i małe oskrzela do pęcherzyków płucnych, tam osiadają na ich ścianach i przechodzą przez barierę pęcherzykowo-włośniczkową

Stąd nagłe zgony u młodych 20-30 letnich męż-

do drobnych naczyń krwionośnych – kapilarów.

czyzn o niewyjaśnionej przyczynie. Zanieczysz-

W kontakcie z leukocytami powodują ich po-

czenia zaburzają metabolizm serca i powodują

budzenie. Leukocyt, którego zadaniem jest eli-

groźną dla życia arytmię komorową, zaburzenia

minowanie wszelkich ciał obcych z organizmu

rytmu serca, włącznie z migotaniem komór i na-

w momencie kiedy ma kontakt z drobiną pyłów,

głym zatrzymaniem krążenia.

rozpoznaje je jako ciało obce i ulega pobudzeniu.
Taki leukocyt staje się agresywny i wszczyna pro-

Skąd pochodzą te najgroźniejsze dla życia zanie-

ces zapalny. Krążąc we krwi, pobudzone leukocy-

czyszczenie?

ty uszkadzają śródbłonek naczyń, a przez to prowokują zakrzepy przyścienne oraz przyspieszoną

Oczywiście głównie z energetyki opartej na węglu.

miażdżycę.

Jest to niezaprzeczalne, niezależnie od tego, że nasze elektrownie deklarują, że mają filtry. Na pewno

Organizm nie jest sobie w stanie sam z tymi py-

jest dużo lepiej, niż było kiedyś, ale niestety w dal-

łami poradzić?

szym ciągu zanieczyszczenie jest olbrzymie, zarówno ze spalania węgla kamiennego, jak i brunatnego.

Jeżeli zanieczyszczenia jest bardzo dużo, organizm
traci swoje zdolności kompensacyjne i zaczyna się

Największe zanieczyszczenia w Polsce występują

regularna choroba, która przy ciągłym narażeniu

w pasie środkowo-południowym. Tam, gdzie zlo-
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kalizowane są największe elektrownie: od Opola,

Śląsk - obserwujemy zwiększoną liczbę uro-

po Górny Śląsk, woj. małopolskie i dalej na pół-

dzeń niemowląt z wadami wrodzonymi, większą

noc – Bełchatów, woj. łódzkie, Konin. To jest ten

liczbę powikłań okołoporodowych związanych

obszar, gdzie zanieczyszczenie wynikające ze

z tym, że płód jest niewystarczająco dojrzały,

spalania węgla w elektrowniach i hutach, nakłada

czy ma wady. Śmiertelność okołoporodowa jest

się na niską emisję, która jest też bardzo wysoka.

większa, niż w pozostałych częściach Polski,

W tych rejonach, gdzie te dwa zanieczyszczenia

mimo że opieka położnicza jest na wysokim po-

się nakładają, smog jest szczególnie uciążliwy.

ziomie. Druga rzecz to rozwój dziecka w okresie
dzieciństwa, okresie młodzieńczym. Okazuje się,

Źródłem jest też oczywiście duży ruch samocho-

że na Śląsku zaobserwowano zjawisko zahamo-

dowy, zwłaszcza przy głównych szlakach komuni-

wania akceleracji wzrostu.

kacyjnych, autostradach oraz w dużych miastach,
tam gdzie ruch uliczny jest gęsty, występują kor-

Co to oznacza?

ki, powolna jazda, która generuje duże nasilenie
gazów spalinowych. Tutaj mówimy o zanieczysz-

Dzieci nie są wyższe od swoich rodziców, co ob-

czeniach nie tylko pyłowych (PM 2,5, PM 10), jak

serwuje się w innych krajach rozwiniętych. Ma na

w przypadku niskiej emisji z domowych kominów

to wpływ zanieczyszczenie, choroby płuc u dzie-

i wysokiej emisji z elektrowni, ale także o zanie-

ci takich jak przewlekłe zapalenie oskrzeli, astma

czyszczeniu gazami, przede wszystkim tlenkami

oskrzelowa. Ogólnie można powiedzieć, że takie

azotu i dwutlenkiem węgla. Do tego dochodzi

przewlekłe niedotlenienie organizmu hamuje

zanieczyszczenie pyłami z silników diesla (PM 1).

wzrost dziecka. To wpływa nie tylko na rozwój fi-

Tak naprawdę one są najgroźniejsze.

zyczny, ale też psychiczny.

Dlaczego?

Wśród ludzi młodych obserwuję, że pary coraz
częściej mają problemy z zajściem w ciążę. Z ko-

O tym mniej się mówi, bo tak naprawdę nasze

lei te, które szczęśliwie doczekały rozwiązania,

stacje pomiarów czystości powietrza nie są wy-

muszą mierzyć się z różnymi chorobami wrodzo-

posażone w tego typu detektory. Pyły PM 1 są

nymi swoich dzieci. Można te fakty łączyć?

najmniejsze i nie tylko przedostają się do płuc
i krwiobiegu przez barierę pęcherzykowo-wło-

To jest to, o czym mówiłem. Zanieczyszczenie po-

śniczkową, ale również przechodzą przez błony

wietrza wpływa również na rozwój płodu, a prę-

komórkowe, błony jądrowe do materiału gene-

dzej zarodka. Więc oczywiście tak.

tycznego, w jądrze komórki, gdzie mogą spowodować jego zmiany. A to już prosta droga do
zmian w kodzie genetycznym nienarodzonych
dzieci, zarodków i płodów, ale również do zmian
genetycznych prowadzących do chorób nowo-

Zagrożone ciąże na Śląsku
są m.in. spowodowane tym
zanieczyszczanym powietrzem.

tworowych u dzieci i dorosłych.
Taka bomba z opóźnionym zapłonem...

Musimy o tym pamiętać. W związku z tym liczba
powikłań okołoporodowych, liczba zgonów jest

Taka bomba z opóźnionym zapłonem. Wpływ

o kilka promili większa na Śląsku, niż w innych

na zdrowie ludzkie zaczyna się bardzo wcześnie,

częściach kraju.

już od życia płodowego. W Polsce – szczególnie
na tych terenach zanieczyszczonych, jak Górny
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cztery razy większe ryzyko, niż palacz we Francji.

nad morzem, mogą takich problemów nie mieć, jak
ich rówieśnicy na Śląsku czy w Krakowie?

Z tego też powodu kardiologia tak świetnie wygląda na Śląsku?

Zdecydowanie tak. Nad morzem mamy przeważające wiatry z północy, czyste powietrze Skandy-

Myślę, że tak. To odpowiedź na potrzeby Śląska,

nawii, może mroźne, ale czyste. To daje zupełnie

tego Śląska sprzed kilkudziesięciu lat, gdzie za-

inny komfort życia. Dlatego też potrzeby zdro-

nieczyszczenie było dużo, dużo większe, a zawa-

wotne na północy są nieco inne, niż na południu.

ły serca zdarzały się o kilkanaście lat wcześniej.
Wówczas standardem był zawał między 40-50

Efekty smogu dotykają też szczególnie mocno

rokiem życia.

seniorów.
Jak możemy ochronić się przed smogiem?
W naturalny sposób, ryzyko zgonu z powodu
chorób układu krążenia u osób starszych jest naj-

Nie zmienimy naszej energetyki z dnia na dzień,

większa, ale z zanieczyszczenie powietrza przy-

ale możemy wpłynąć na to czym palimy w piecu,

spiesza procesy chorobowe i wcześniej umieramy

możemy porozmawiać z sąsiadem, który pali śmie-

z tego powodu, nawet o 5-10 lat. Dodatkowo, ja-

ciami, uświadomić go, żeby tego nie robił. Może-

kość i długość życia skraca się z powodu chorób

my wyrzucić na złom stary samochód z silnikiem

układu oddechowego, a więc przewlekłej obtu-

diesla. Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja

racyjnej choroba płuc, zapalenie oskrzeli i rozed-

na każdym etapie. Możemy wprowadzić wentyla-

my oraz chorób nowotworowych, głównie raka

cję do domu z odpowiednimi filtrami, oczyszcza-

oskrzeli.

cze powietrza, mierniki stężenia pyłów, wietrzyć
mieszkanie tylko wtedy, gdy nie ma alarmu smo-

Ponadto zanieczyszczenia powietrza przyspie-

gowego. Uprawiajmy sport, ale w miejscach gdzie

szają procesy neurodegeneracyjne, powodując

nie ma zapylenia.

znacznego stopnia niesprawność osób starszych.
Choroby te znacznie pogarszają jakość życia

Sport na „świeżym” powietrzu też odpada.

naszych seniorów i skracają okres aktywności
zawodowej. Mamy tu cały łańcuch przyczyno-

Gdy występują podwyższone wartości nie należy

wo skutkowy, który powoduje, że żyjemy krócej

uprawiać sportu w terenie. Lepiej odjechać dale-

i w gorszym zdrowiu.

ko od osiedla czy centrum miasta do dużego lasu
i tam jeździć na rowerach, spacerować czy biegać.

Na Śląsku obserwujemy większą zapadalność na

To zabezpieczy nas przed inhalacją zanieczysz-

choroby układu krążenia i miażdżycy. Niezależnie

czonego powietrza. Pamiętajmy o tym, że przy

od innych znanych czynników: palenia papiero-

uprawianiu sportu hiperwentylujemy nasze płu-

sów, nadciśnienia, hipercholesterolemii, nawy-

ca, tzn. nasza wymiana powietrza wzrasta nawet

ków żywieniowych, ilości wykonywanego wysiłku

10-krotnie. A to oznacza, że możemy wchłonąć

fizycznego. Generalnie im więcej czynników się

10 razy więcej tych zanieczyszczeń niż normalnie.

nakłada, tym większe ryzyko wystąpienia choroby. Jeśli każdy z nas już ma jeden czynnik, czyli

A może powinniśmy rozszerzać zakaz palenia

przewlekły kontakt z zanieczyszczonym powie-

węglem i iść drogą Krakowa?

trzem, to każdy kolejny, w postępie geometrycznym zwiększa ryzyko wystąpienia choroby układu

Tak. Paradoksalnie – trzeba powiedzieć, że nie

krążenia. Palący papierosy na Śląsku ma od razu

stać nas na to, aby palić węglem. Koszty społecz-

#ODDYCHAJPOLSKO
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ne, ale też ekonomiczne, związane z chorobami
układu krążenia, nowotworami, chorobami płuc
spowodowanymi przez zanieczyszczone powietrze, są znacznie wyższe, niż koszty związane ze
zmianą sposobu palenia w piecach. Szacuje się,
Źródło: twitter.com/Pawel_Buszman

że w samej Polsce koszty związane z nadmierną
umieralnością i zapadalnością na choroby wywołane zanieczyszczeniem powietrza sięgają 100
mld euro. To w istotny sposób ogranicza rozwój
naszego kraju i społeczeństwa. Dalszy wzrost gospodarczy i skok cywilizacyjny, wzrost naszej zamożności i długości życia, będzie zależał od tego,
czy sobie z tym damy radę i kiedy.

prof. paweł buszman
jest wybitnym kardiologiem i profesorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zaczynał pracę w Zabrzu w latach 80., gdzie tworzono program intensywnego leczenia zawału serca.
Był pionierem w zakładaniu stentów wieńcowych
i jako pierwszy w Polsce wszczepił stent do tętnicy szyjnej. Jest twórcą i byłym prezesem Polsko
-Amerykańskich Klinik Serca. Wiosną tego roku
zrezygnował z pełnionych funkcji. Zdecydował,
że skupi się na pacjentach i działalności naukowej.

PATRYK MOTYKA
W ROZMOWIE

Z Prof. dr hab. MARCINEM

SZWEDEM

czy Smog
zaburza rozwój
mózgu
u dzieci?

05

Jeżeli w naszych badaniach ziści się czarny scenariusz, może się okazać, że smog zatrzymuje dojrzewanie połączeń mózgowych, a nawet powoduje obumieranie pewnych części mózgu – mówi
Onetowi dr hab. Marcin Szwed, profesor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Naukowiec wraz ze współpracownikami przeprowadzi badania na grupie 800 dzieci w wieku
10-13 lat, by sprawdzić wpływ zanieczyszczenia
powietrza na rozwój mózgu u dzieci w wieku
szkolnym.
PM: Co się dzieje z mózgiem dziecka, które oddycha zanieczyszczonym powietrzem?
MS: Na ten moment jeszcze nie wiemy, możemy tylko podejrzewać. O ile wiemy, co się dzieje z płodem, który nie może się zamienić w ciążę
albo rodzi się za wcześnie, o tyle w przypadku
mózgu mamy na razie poszlaki. Pokazują one, że
dzieci, które wyrastają otoczone smogiem, mają
zaburzenia zachowania, problemy z utrzymaniem
uwagi i kontrolą impulsu. Dotychczasowe badania nie były prowadzone wystarczająco często,
niekoniecznie też przeprowadzano je w najlepszy
możliwy sposób. No i wykonywano je na terenach
czystszych niż południe Polski. Ale nadal nawet
w miejscach czystszych niż Polska, jak Rotterdam,
naukowcy notują, że stężenia niższe niż np. w Krakowie wpływają negatywnie na rozwój mózgu.
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Mówimy o zaburzeniach związanych z koncen-

kiej wielkości będą to miejscowości. Na pewno

tracją.

nie będą to wyłącznie duże miasta.

Tak, o dzieciach, które kończą z diagnozą ADHD

Co z drugą częścią badania?

czy dysleksją.
Na drugą część zaprosimy dzieci do Krakowa, na
A mamy jakieś przypuszczenia, dlaczego tak się

kampus UJ. Połączymy tam przyjemne z poży-

dzieje?

tecznym. Dzieci zwiedzą muzeum przyrodnicze,
zobaczą też Kraków, jeśli pochodzą z dalszych

Słowem kluczem przy chorobach wywoływanych

miejscowości. No i przeprowadzimy około godzin-

przez smog jest stan zapalny. Gdy mózg dojrzewa,

ny skan MRI. To metoda w zupełności bezpieczna,

mówimy tu o dzieciach w wieku szkolnym, zacho-

bardzo podobna do rutynowego rezonansu np.

dzi ciągły proces udoskonalania połączeń układu

bolącego kolana.

nerwowego, które możemy porównać do kabli,
które łączą różne części mózgu – przód i tył, zmysły

A na koniec epidemiologia środowiskowa.

i ośrodek skupienia uwagi itd. Te „kable” w trakcie
rozwoju dziecka są porządkowane. Podłączamy to,

Tak, kończymy poprzez analizę danych. Ufamy, że

co jest ważne, odłączamy mniej ważne. Ten proces

nasza epidemiolożka, dr Iana Markiewich, która

wydaje się zaburzony. A jest zaburzony, bo kiedy

specjalnie sprowadza się do Krakowa z bardzo

organizm zajmuje się walką ze stanem zapalnym, to

renomowanego Instytutu Helmholtza w Mona-

siłą rzeczy poświęca mniej energii na rozwój, udo-

chium, tak zaplanuje grupę dzieci niezdiagnozo-

skonalanie i wzmacnianie mózgu.

wanych, by udało się odróżnić wpływ smogu od
wpływu innych czynników, takich jak edukacja ro-

Czyli to właśnie mózgi dzieci są najbardziej nara-

dziców, miejsce zamieszkania i inne rzeczy, które

żone podczas ekspozycji na smog?

wpływają na rozwój.

Dzieci i osoby starsze. W naszych badaniach kon-

Epidemiologia środowiskowa pozwala bowiem na

centrujemy się na dzieciach.

wyłapanie tych niewielkich zmian, które u kogoś
zdecydują, że dochodzi do zaburzeń, a u pięciu

Tak więc naukowcy z UJ i Instytutu Ochrony Śro-

innych dzieci nie decydują.

dowiska rozpoczęli badania w celu udowodnienia,
że smog wpływa na mózg. Jak one będą wyglądać?

Mamy też zespół z Warszawy, który przygotuje
mapy, pozwalające sprawdzić m.in. zanieczysz-

Pierwszą częścią są badania psychologiczne, któ-

czenie wstecz, bo chcemy wiedzieć, jakie stęże-

rymi będzie kierować prof. Małgorzata Lipowska

nia zanieczyszczeń były w czasie życia płodowe-

z Gdańska. To będą bardzo dokładne badania

go badanych. Może się bowiem okazać, że okres

psychologiczne, które sprawdzą, jak dziecko jest

płodowy jest tu najważniejszy. Zespół z Instytutu

w stanie wytężać uwagę, jak szybko reaguje, czy

Ochrony Środowiska sporządzi też bardzo do-

jest podatne na odciąganie uwagi. To będzie się

kładne mapy obecnych zanieczyszczeń, które po-

działo w miejscu zamieszkania dzieci.

zwolą nam jasno stwierdzić, że np. chodzenie do
szkoły albo mieszkanie w tym czy innym miejscu,

Mówimy o trzech województwach?
Tak jest: o małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Jeszcze dopracowujemy szczegóły, ja-

może mieć wpływ na rozwój dziecka.

#ODDYCHAJPOLSKO
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Zakładając, że spełni się najgorszy możliwy sce-

bo uznałem, że to ważny problem. Nie wiem, co

nariusz wyników. Czego możemy się spodziewać?

jeszcze jest równie wielkim zagrożeniem. Smog
jest mierzalny – gdy zaczyna się sezon grzewczy,

Że jest dużo gorzej, niż można było przypuszczać.

wszyscy czujemy, że jest – w powietrzu, w nosie

I że efekty na zachowania są bardzo mierzalne

i gardle. Wiem, że z pewnością jest to poważny

i wzrost stężenia zanieczyszczeń osłabia uwagę

problem, dlatego razem ze współpracownikami

i powoduje problemy zachowaniem. Może się

stwierdziliśmy, że trzeba rzucić na szalę nasze

okazać, że smog zatrzymuje dojrzewania połą-

umiejętności i się tym zająć.

czeń mózgowych, albo wręcz obumieranie pewnych części mózgu. Bardzo nie chcę, żeby ten sce-

Jak pan mówi, smog jest mierzalny. Jak zatem

nariusz się sprawdził, bo moje dzieci są właśnie

odpowiedzieć ludziom, którzy uważają, że smog

w wieku szkolnym.

był już od dawna i kiedyś nie stanowił problemów. I nikt nie narzekał ani nie chorował?

Jeżeli ten najgorszy scenariusz się ziści – da się jakkolwiek ochronić dzieci? Co może zrobić rodzic?

Oczywiście na coś trzeba umrzeć. Pytanie, czy
naprawdę musimy umierać tak wcześnie? Dzie-

Głosować na polityków, którzy będą realizować

ci mają problemy, po co mają mieć ich jeszcze

obietnice walki ze smogiem. No i wyjść na ulice.

więcej? Statystyki epidemiologiczne związane ze
smogiem są trudne. To nie jest samochód, pod

A z bardziej fizycznych metod? Nic się nie da

który ktoś wpadnie i wiadomo, że dlatego jest

zrobić?

poszkodowany. Choroby cywilizacyjne mierzy
się, badając olbrzymie grupy ludzi. Z tych mode-

Po pierwsze wyprowadzenie się poza miasto mija

li, które są bardzo wiarygodne, wynika, że choć

się z celem, bo tam często jest o wiele gorzej. Po

można umrzeć na wiele chorób niezwiązanych ze

drugie, zakup filtru powietrza do domu, przedszko-

smogiem, tak, gdy np. ktoś niepalący dostaje raka

la i szkoły pewnie jest jakimś rozwiązaniem, bo tro-

płuc, a to dzieje się coraz częściej – to średnio

chę pomagają, choć nie w pełni. Ale to nie jest zbyt

zabiera to 17 lat życia. Dlaczego mamy się na to

solidarne rozwiązanie, bo taka dobra i wydajna ma-

godzić?

szyna jest bardzo droga, stać na nie tylko najbogatsze placówki, bo ceny idą nieraz w tysiące złotych.

Moja druga odpowiedź na to pytanie związana

Bardzo bym się martwił, gdyby rozwiązania smogu

jest z historią wody w kranie w Polsce. Kiedyś

szły w tym kierunku, że najbogatsi filtrują sobie po-

miała ona okropny smak, zawierała sporo metali

wietrze, a cała reszta się dusi.

ciężkich. Może nie dostawało się od niej biegunki czy czerwonki, ale raka już owszem, no i była

Ze wstępnych badań chińskich naukowców

fatalnej jakości. Za PRL krakowskie wodociągi

wynika, że smog może mieć wpływ na rozwój

były w stanie trzecioświatowym. I choć przez lata

autyzmu. I to znaczący wpływ. Badania dra Fe-

mówiło się, że to się da pić, tylko trzeba zrobić

leszki i współpracowników wykazały, że smog

bardzo mocną herbatę, to po latach, wielkim wy-

wywołuje permanentny stan zapalny dróg od-

siłkiem doprowadziliśmy do tego, że krakowska

dechowych u dzieci. Jak dodamy do tego rozwój

woda jest jedną z najlepszych na świecie.

umysłowy, wyjdzie, że złe powietrze to główny
problem naszej cywilizacji.

Owszem, można oddychać brudnym powietrzem.
I wiadomo, że zmiana tego stanu rzeczy będzie

Ja się znam na tym, czym się zajmuję, czyli na ob-

bardzo kosztowna. I nic dziwnego, że osoby nie-

razowaniu mózgu. Zająłem się smogiem dlatego,

zamożne boją się, bo gaz jest drogi. I jak trzeba
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kupić auto za kilka tysięcy, to najłatwiej sięgnąć
po 20-letniego diesla, najlepiej bez filtra cząstek
stałych. Ale mam nadzieję, że solidarnie, tak, żeby
osoby, których nie stać na gaz też mogły jakoś
z niego korzystać, da się przeprowadzić tę zmianę.
Przy takich zmianach solidarność jest kluczowym
słowem.

Źródło: psychologia.uj.edu.pl/marcin-szwed
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A technologicznie nie jest to wcale trudne.
Wystarczy ocieplenie domów i wymiana kopciuchów na kotły gazowe. A węglem niech palą elektrownie, bo tam jest odpowiednia temperatura
i instalacje odsiarczające i odpylające.
Kiedy możemy spodziewać się wyników badań?
Szacujemy, że wyniki poznamy za trzy-cztery lata.
Trochę nam to zajmie, bo to ogromny projekt pod
względem organizacyjnym. Dotarcie do dzieci ze
wczesną diagnozą, znalezienie plutonu psychologów, przeprowadzenie badań, analiza.
Badane będą zarówno dzieci ze stwierdzonymi
zaburzeniami, jak i zdrowe?
Tak. Te drugie będą dobierane kompletnie losowo.
W badaniach epidemiologicznych ważne jest bowiem, by grupa osób badanych była reprezentatywna i odzwierciedlała przekrój społeczny.

Prof. dr hab. marcin szwed
Psycholog, profesor nadzwyczajny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek
konsorcjum, pomysłodawca i kierownik projektu
NeuroSmog mającego na celu zbadanie wpływu
smogu na rozwój mózgu u dzieci (pod kątem ilorazu inteligencji, dysleksji, dyskalkulii i powstawania
ADHD).

Mimo że województwo śląskie jest „dopiero” na trzecim miejscu pod względem zanieczyszczenia
powietrza, to właśnie w Rybniku zanotowano najwyższe średnie stężenie pyłów zawieszonych
PM10 i PM2.5.
Odwrotna sytuacja jest w województwie łódzkim, gdzie średnie stężenie jest dużo wyższe, niż w samym mieście
Łodzi. Najniższe średnie stężenia odnotowano w Zielonej Górze oraz Gdańsku.

Zaskakujący może wydawać się fakt, że średnie stężenie PM10 dla miast wojewódzkich
jest niższe niż to dla miejscowości w ich pobliżu.
Domy jednorodzinne i brak centralnego ogrzewania w mniejszych miastach i wsiach może
mieć wpływ na zwiększenie niskiej emisji i skutkować większym zanieczyszczeniem powietrza
w gminach ościennych.

TOMASZ PAJĄCZEK
W ROZMOWIE

Z Arkadiuszem Wiśniewskim,
PREZYDENTEM OPOLA

warto i trzeba
walczyć
o czyste
powietrze!

06

Jeśli tylko pozwolą na to pieniądze i przepisy,
w przyszłości będziemy ograniczać możliwość
wjechania autem do centrum – mówi Arkadiusz
Wiśniewski. Prezydent Opola opisuje działania
miasta na rzecz poprawy jakości powietrza, ale
podkreśla, że należy nakładać na mieszkańców
takie przepisy, którym będą w stanie sprostać.
TP: Jak Opole walczy ze smogiem?
AW: Mamy świetny program, uznany za jedną
z najlepszych inwestycji samorządowych. Mowa
o dopłatach przy wymianie źródeł ciepła. Ten projekt bardzo dobrze przyjął się w naszym mieście.
Dzięki podejmowanym działaniom w samym tylko
2018 roku zlikwidowaliśmy 499 pieców, a przyznajemy dotację na poziomie do 80 procent kosztów kwalifikowanych związanych z ich wymianą.
Obecnie przygotowaliśmy zmianę zasad udzielania dotacji i od nowego roku nie będą one przyznawane do pieców na paliwo węglowe, nawet
jeśli spełnią wymagania klasy 5, czy Ekoprojektu.
Aby lepiej wykorzystywać pieniądze z budżetu
miasta, nie będziemy dotować nowych budynków, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami obligatoryjnie muszą być one wyposażone
w kotły spełniające wymagania Ekoprojektu.
Rozwijamy również nasz system monitorowania
jakości powietrza, który składa się z 25 punktów
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pomiarowych. Od przyszłego roku będzie ich 40.

wymiany pieców – były wspierane przez woje-

Jest to system ostrzegawczo-informacyjno-edu-

wódzkie fundusze ochrony środowiska. Ważne

kacyjny o jakości powietrza w mieście.

jest także, by pojawiły się rządowe dotacje do aut
elektrycznych albo hybrydowych. To wszystko ma

Co jeszcze wpisuje się w walkę miasta ze smo-

wpływ na to, co się będzie działo. Obecnie autem

giem?

dominującym w Opolu jest około 15-letni diesel.

W naszą walkę ze smogiem wpisują się także duże

I to dla samochodów z silnikiem diesla chciałby

inwestycje, m.in. budowa Centrum Przesiadko-

pan ograniczyć wjazd do centrum?

wego przy Dworcu Głównym oraz zakup nowych
autobusów. To także przyniesie efekty. Skutecz-

Nie wiemy jeszcze jak będzie. Na razie skupia-

nych działań nie będzie jednak dopóty, dopóki

my się na rozwijaniu strefy płatnego parkowania.

sytuacja nie będzie się zmieniać w całym kraju.

Budujemy centra przesiadkowe i nowe parkingi,

Przecież powietrze nie zanieczyszcza się tylko

żeby samochody nie zastawiały chodników.

nad Opolem, ale często wędruje do miasta z innych miejscowości, szczególnie tych mniejszych,

Ile jeszcze w mieście jest pieców do wymiany

skupionych wokół Opola. Tylko spójna polityka

oraz ile średnio pieców wymienia się rocznie?

krajowa w dalszej perspektywie może przynieść
skokową zmianę na korzyść. Na szczęście prze-

W mieście mamy jeszcze około 5 tys. 700 lokali,

kroczenia stężeń pyłów w Opolu nie są takie, jak

które posiadają piece i kotły na paliwo stałe. Śred-

w Małopolsce, czy w województwie śląskim.

nio w ciągu roku udzielamy ok. 400 dotacji na likwidację tego typu ogrzewania. Zainteresowanie

A czy samo Opole w kwestii walki ze smogiem

nimi wzrasta. W 2016 roku udzielono 73 dotacje,

współpracuje z ościennymi miastami?

a rok później 264. Lata 2018 i 2019 to średnio ok.
400 dotacji rocznie.

Mamy aglomerację opolską i tam pracujemy nad
wspólnym programem, choćby w sprawie wymia-

Od dwóch lat na terenie całego województwa

ny pieców, bo to jest najistotniejsze. Prowadzona

działa uchwała antysmogowa, która zakazu-

jest wspólnie edukacja mieszkańców w zakresie

je m.in. palenia w domowych piecach paliwem

zakazu palenia odpadami w kotłach i piecach.

niskiej jakości. Nie nakłada jednak obowiązku
wymiany starych pieców na nowe. Ta uchwała

Czyli to stare piece węglowe są największym

pomaga miastu, czy raczej jest z tym słabo?

źródłem zanieczyszczeń w Opolu?
Każdy przepis nieuzbrojony w środki wykonawcze
Rzeczywiście to one są największym źródłem za-

i kary, jest nieskuteczny. Papier wszystko przyj-

nieczyszczeń, ale nie jedynym. Zanieczyszczenia

mie. Żeby skutecznie działać potrzebne są jednak

są także związane z ruchem samochodowym.

pieniądze na dofinansowanie do wymiany pieców

Jesteśmy centrum regionu i do miasta codzien-

oraz na edukację w tym zakresie. Sama uchwała

nie wjeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów. Dlate-

antysmogowa bez harmonogramu wymiany ko-

go jeśli tylko pozwolą na to pieniądze i przepisy,

tłów, bez środków na realizację głównych założeń

w przyszłości będziemy ograniczać możliwość

i odpowiednich służb dbających o ich przestrze-

wjechania autem do centrum.

ganie, pozostanie jedynie postulatem.

Na razie czekamy na systemowe działania rządu,
bo istotne jest, żeby dopłaty – jak w przypadku

#ODDYCHAJPOLSKO
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Czyli pana zdaniem zapis o wymianie pieców powinien się znaleźć w uchwale?
Jestem zwolennikiem działania z głową. Nakładajmy na ludzi takie przepisy, którym będą w stanie sprostać. Nie można karać kogoś za to, że nie
jest zamożny i nie stać go na wymianę pieca! Cały
Źródło: www.opole.pl

system musi być więc dobrze przemyślany. Można egzekwować i wymagać pod warunkiem, że
ktoś miał szansę skorzystać z dopłaty. A jeśli miał
okazję, nie skorzystał i dalej smrodzi, to powinien
ponieść karę finansową.
Zdaniem ekologów, ze wszystkich dotychczas
podjętych uchwał antysmogowych, uchwała dla
Opolszczyzny jest najsłabsza i najgorsza, przez
co Opole latami będzie zmagać się z problemem
smogu. Nie uważa pan, że w temacie walki o czyste powietrze, wszyscy powinni mówić jednym
głosem i grać do jednej bramki?
Oceniając uchwały antysmogowe nie zapominajmy, że podejmowane są one dla całego regionu
przez sejmik województwa. Jeśli zaś chodzi o dalszą część pytania, to oczywistym jest, że warto
i trzeba walczyć o czyste powietrze. Można zrobić
wiele różnych działań, które się do tego przyczynią. Powtórzę jednak jeszcze raz, że musi być to
polityka, która idzie od góry. Przykład powinien
dawać rząd. Takie same standardy dla wszystkich
powinny zostać wprowadzone na terenie całego
kraju.
W październiku Wrocław został pierwszym miastem w Polsce, który ogłosił alarm klimatyczny.
Rozważa pan przedstawienie podobnej uchwały
w Opolu?
Wiem, że polityka wymaga czasami pewnych zabiegów PR-owych albo deklaracji ideologicznych.
Jestem jednak przyzwyczajony do twardej roboty,
Jak coś robię, to musi być efekt. Oczywiście zgadzam się jednak, że warto dbać o klimat i środowisko, w którym wszyscy żyjemy.

arkadiusz wiśniewski
Od 2014 roku prezydent Opola. Ukończył studia
z zakresu administracji publicznej i politologii na
uniwersytecie Opolskim. Uzyskał także dyplom
MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Był nauczycielem Akademickim na Uniwersytecie Opolskim oraz m.in. kierownikiem
w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

PATRYK MOTYKA
W ROZMOWIE

Z DR WOJCIECHEM

FELESZKO

mamy niezbite
dowody na
wpływ smogu na
częstotliwość
chorób u dzieci

07

Dzieci narażone na smog chorują częściej – do
takich wniosków doszli lekarze w pierwszym
ogólnopolskim badaniu epidemiologicznym w tej
sprawie. O tym, dlaczego tak się dzieje, mówi
w rozmowie z Onetem dr Wojciech Feleszko, pediatra, jeden z autorów badania.
PM: Jakie są skutki codziennego przebywania
dzieci w środowisku zanieczyszczonym smogiem?
WF: Najczęstszymi objawami są problemy z górnymi drogami oddechowymi. Możemy wymienić
problemy z zatokami, bóle gardła, kaszel, czy katar. Czasem obserwujemy objawy podobne do
astmy oskrzelowej. Warto podkreślić, że efekty
nie pojawiają się od razu, ale dopiero po dłuższej
ekspozycji, stąd też trudno postawić właściwą
diagnozę co do przyczyny problemu dziecka.
Dzięki wynikom najnowszych badań, prowadzonych przez Pana i Pana kolegów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wiemy już, co
dzieje się z dziećmi, gdy oddziałuje na nie smog.
W jaki sposób wytłumaczyć to zjawisko?
Działanie smogu można przyrównać do ekspozycji na dym tytoniowy. Mamy do czynienia
z ciągłym drażnieniem śluzówki. To powoduje powstawanie nieswoistego stanu zapalnego.
A organizm nie wie, że przyczyną nie jest wirus
ani bakteria i uruchamia mechanizmy zapalne.
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Po dłuższym czasie dochodzi do patologicznego

Jeśli chodzi o oczyszczacze powietrza, jest to pew-

rozszczelnienia się śluzówki, co ułatwia przenika-

ne rozwiązanie, ale tylko w skali mikro. Dzięki nim

nie drobnoustrojów – wtedy dziecko ma problem

możemy zagwarantować dziecku oddychanie czy-

z ciągłymi infekcjami, może pojawić się astma.

stym powietrzem przez pewien czas doby, bo przecież nie będzie siedzieć w domu przez cały czas.

Czy lekarze potrafią rozróżnić objawy ekspozycji
dziecka na smog od pospolitych infekcji?

Wielu rodziców wozi dzieci do szkoły samochodami, żeby zminimalizować ich przebywanie w za-

To bardzo trudne. Po pierwsze niespecjalnie się

nieczyszczonym powietrzu, ale to też nie jest do-

one różnią, po drugie najczęściej dochodzi do

bra metoda. Po pierwsze, w samochodzie wcale

nich w tej samej porze roku – czyli w czasie sezo-

nie jest lepiej, po drugie sami przyczyniają się do

nu grzewczego.

pogorszenia stanu powietrza.

Leczenie zakażeń wirusowych i bakteryjnych jest

Co zatem można zrobić?

powszechnie znane i stosowane. Jak leczyć dzieci,
których drogi oddechowe padły ofiarą smogu?

Na pewno dawać przykład. Zwracać uwagę sąsiadom, jeśli ci palą w piecu śmieciami. Nie zga-

Nie znamy możliwości konkretnego leczenia,

dzać się pod żadnym pozorem na wycięcie filtra

wprowadzamy więc leczenie objawowe. Na przy-

cząstek stałych w samochodzie, do czego często

kład w przypadku dzieci z objawami astmy sto-

dochodzi w naszych warsztatach.

sujemy sterydy, które co prawda mają silne działanie przeciwzapalne, ale równocześnie wywołują

Ważne też, by nie popadać w panikę, gdy tylko

masę objawów ubocznych.

poziom zanieczyszczeń przekroczy normy. Jak
wskazują badania, aktywność fizyczna na powie-

Jak bardzo zwiększa się ryzyko chorób u dzieci

trzu nadal jest lepszym pomysłem, niż bezczynne

oddychających zanieczyszczonym powietrzem?

siedzenie w domu. Chyba że stężenie smogu jest
wybitnie wysokie, wtedy faktycznie lepiej nie wy-

Porównaliśmy częstotliwość chorób u dzieci miesz-

chodzić na zewnątrz.

kających w różnych regionach Polski. Od lat mieliśmy
wrażenie, że smog ma wpływ na dzieci, teraz znamy

Która składowa smogu jest najbardziej niebez-

już skalę. Okazało się, że w przypadku tych z okolic

pieczna dla dzieci? Czy da się to w ogóle rozpa-

najbardziej zanieczyszczonych ryzyko zachorowania

trywać w ten sposób?

jest o kilkanaście proc. większe, niż u dzieci z miejsc
najczystszych. Inna sprawa, że nawet te ostanie

W Polsce mamy największy problem z pyłami

mieszkają w regionach, w których średnie stężenie

zawieszonymi, znanymi pod nazwami PM2,5

smogu przekracza dopuszczalny poziom, wszędzie

i PM10. Ten drugi osadza się w drogach oddecho-

w Polsce mamy bowiem ten poważny problem.

wych i wywołuje tam stany zapalne. PM2,5 z kolei przenika do krwi, odczuwamy więc efekty jego

Jak zatem chronić dzieci przed działaniem smogu?

działania na cały organizm – między innymi układ
krwionośny i ośrodkowy układ nerwowy.

Jestem w tej sprawie pesymistą. Najprostszy sposób ochrony, czyli maski antysmogowe, nie wcho-

Warto zaznaczyć, że nie nie czujemy obecności

dzi za bardzo w grę. Dzieci nie lubią ich nosić, czę-

pyłów zawieszonych w powietrzu. One nie mają

sto je zdejmują, niełatwo je dopasować. Do tego

zapachu. Jest takie przeświadczenie, że podróżu-

trudniej jest nim w nich oddychać.

jąc samochodem, nie jesteśmy narażeni na wpływ

#ODDYCHAJPOLSKO
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tych związków. Jest to nieprawda, pyły bez problemów przechodzą przez filtry w samochodzie.
Jako że podróżujemy za innymi pojazdami, ich
stężenie wewnątrz auta jest nawet większe niż
na zewnątrz. Kierowcy i pasażerowie są więc
o wiele bardziej narażeni.
Z badań, które przeprowadził pan z kolegami z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
wynika, że zanieczyszczone powietrze nie „atakuje” dzieci od razu, tylko po jakimś czasie.
To było nasze największe zaskoczenie. Byliśmy
przekonani, że gdy czujniki smogowe pokażą wyjątkowo wysokie wartości, zaobserwujemy wyraźny skok w częstotliwości infekcji. Nie znaleźliśmy jednak związku.
Po analizie średniego stężenia zanieczyszczeń
w powietrzu w ciągu 12 tygodni wiedzieliśmy
już jednak, że istnieją niezbite dowody na wpływ
smogu na częstotliwość chorób u dzieci.
Jaką cenę poniesiemy, jeżeli nie zaczniemy efektywnie walczyć ze smogiem?
Wieloletnie badania wykazały, że zanieczyszczenia powietrza mogą wywoływać tzw. efekty epigenetyczne, więc efekty mogą być zauważalne
dopiero u kolejnych pokoleń. Oprócz tego wyraźnie widać wzrost zachorowalności na nowotwory.
A co z dorosłymi, oni nie muszą się bać smogu w takim stopniu jak dzieci?
Jako pediatra skupiłem się na badaniu wpływu
złego powietrza na dzieci. Jeśli chodzi o badania
na dorosłych, przeprowadzał je kilka lat temu
Piotr Dąbrowiecki. Wynikało z nich, że dorośli
są znacznie bardziej narażeni na występowanie
śmiertelnych chorób, gdy przebywają przez dłuższy czas w smogu. W przypadku dzieci mamy masowy sygnał, że częściej chorują, ale nie wiemy nic
o wzroście śmiertelności. Tymczasem dorośli od
smogu umierają.

dr wojciech feleszko
Doktor habilitowany, immunolog, badacz odporności u dzieci, pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor kilkudziesięciu
prac badawczych o tematyce wpływu smogu na
zdrowie dzieci publikowanych w czasopismach lekarskich w Polsce i na świecie. Z zawodu pediatra.
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Warszawie i Uniwersytetu w Saarbrucken. Odbył stypendia naukowe w Paryżu i Berlinie.
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PAWEŁ PAWLIK
W ROZMOWIE

Z Mateuszem Handelem,
ZASTĘPCĄ BURMISTRZA MIKOŁOWA

chmury
zanieczyszczeń
nie uznają
granic

08

To, czym w tej chwili oddychają mieszkańcy Chorzowa czy Bytomia, po kilku godzinach oddychać
będą mieszkańcy Mikołowa – mówi Mateusz
Handel, zastępca burmistrza Mikołowa. Miasto,
które niebawem świętować będzie 800-lecie
swojego istnienia, boryka się z typowymi dla Śląska problemami związanymi ze smogiem. Inwestycji proekologicznych w mieście jest wiele, ale
jak przyznają urzędnicy, bez wsparcia państwa,
proces zmian będzie trwał jeszcze wiele lat.
PM: Początek sezonu grzewczego, to dla miast
na południu Polski również początek sezonu
smogowego. Jak wypada jakość powietrza w Mikołowie na tle innych miast na Śląsku?
DF: Jeśli chodzi o smog, to jesteśmy typowym śląskim miastem. Jakość powietrza w miesiącach zimowych jest po prostu zła. To, co daje nam jednak
naturalną przewagę nad innymi miejscowościami,
jest ukształtowanie terenu. Mikołów jest dość rozległym miastem i na jego terenie znajduje się kilka
wzniesień. Wpływa to na lepszą przewiewność tych
obszarów. Po drugie nie ma tu skoncentrowanego
przemysłu ciężkiego, jak w innych miastach Śląska.
Jakie są więc główne źródła smogu w Mikołowie?
Podobne do tych, które są problemem w innych
śląskich miastach: ogrzewanie gospodarstw do-
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mowych słabej jakości węglem i przestarzałe

ok. 70, do tej pory wykonaliśmy prace na ponad

systemy grzewcze. W mniejszym stopniu ruch

75 proc. tego zasobu. W ubiegłym roku zrealizo-

drogowy, ponieważ regularnie remontujemy i bu-

waliśmy projekt polegający na zakupie i montażu

dujemy nowe drogi, dzięki czemu udaje się nam

instalacji fotowoltaicznych dla 170 gospodarstw

ograniczyć korki.

domowych. Wymieniamy przestarzałe miejskie
oświetlenie uliczne. Rozpoczęliśmy budowę cen-

Pamiętać trzeba o tym, że miasta aglomeracji ści-

trum przesiadkowego, co ma znacząco wpłynąć

śle do siebie przylegają, a chmury zanieczyszczeń

na wzrost wykorzystania transportu zbiorowego.

nie uznają granic i są przenoszone z wiatrem.

Z okazji zbliżającego się 800-lecia miasta planu-

Trudno zatem mówić o źródłach zanieczyszczeń

jemy też posadzenie 40 tys. drzew.

z terenu konkretnego miasta. To, czym w tej chwili
oddychają mieszkańcy Chorzowa czy Bytomia, po

Jednak należy jasno powiedzieć, że bez rozwią-

kilku godzinach oddychać będą mieszkańcy Miko-

zań systemowych ze strony rządu, samorządy nie

łowa.

uporają się same z problemem smogu. To zaniedbania wieloletnie i na odwrócenie tej złej sytu-

Stare piece węglowe, tzw. kopciuchy, które emi-

acji potrzebne są ogromne środki, a także odpo-

tują do powietrza tony szkodliwych substancji,

wiednie regulacje w prawie. Dobrym pomysłem

to zmora śląskich miast. Jaka część Mikołowa

byłoby również, gdyby problem smogu podjęty

podłączona jest do sieci ciepłowniczej?

został również na poziomie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Specyfiką Mikołowa jest niska zabudowa, która
stanowi ok. 80 proc. całej zabudowy. To przekła-

Specjaliści podkreślają, że bez edukacji i zaan-

da się na niską emisję. Mikołów jest też miastem

gażowania mieszkańców, walka ze smogiem jest

o dużej powierzchni. Poza rozległym centrum

skazana na porażkę. Jak miasto zabiega o wspar-

posiada pięć sołectw i dzielnicę. Miejska ciepłow-

cie na tym poziomie?

nia i sieć zlokalizowana jest jedynie w centrum
miasta. Podłączonych jest ok. 3400 gospodarstw

Przywiązujemy do akcji podnoszących świado-

domowych. W centrum istnieje także druga ko-

mość pro-ekologiczną mieszkańców najwięk-

tłownia - nie należąca do miasta - zasilająca ok.

szą wagę. Jesteśmy zdeterminowani, by działać

600 domostw. Przyjąć można, że gospodarstwo

u podstaw problemu, a wręcz zapobiegać jego

to trzy osoby, co daje 12 tys. indywidualnych od-

powstawaniu. Świadomość i wiedza w tej dziedzi-

biorców na 40 tys. mieszkańców.

nie, to klucz do zmiany. Na przełomie listopada
i grudnia rozpoczniemy dużą akcję związaną z re-

Jakie działania podejmuje miasto, aby zapobie-

cyklingiem, oszczędzaniem wody, przeciwdziała-

gać problemowi smogu?

niem marnowaniu żywności i ograniczeniem korzystania z plastiku.

W Mikołowie przywiązujemy ogromną wagę do
kwestii jakości powietrza i do ochrony środowi-

Dbamy o to, by placówki przedszkolne i szkol-

ska w ogóle. Akcji pro-eko jest naprawdę wiele

ne podnosiły świadomość ekologiczną młodych.

i wciąż ich przybywa. W tym roku zrealizowaliśmy

W akcję osobiście angażuje się burmistrz Miko-

ok. 100 dopłat do wymiany przestarzałych źró-

łowa - właśnie rozpoczął cykl eko-lekcji i poga-

deł ogrzewania domów na bardziej ekologiczne.

danek w przedszkolach i szkołach. Rozmowy do-

W poprzedniej kadencji rozpoczęliśmy, a w bie-

tyczą m.in. tego, jakie są źródła zanieczyszczenia

żącej kontynuujemy bardzo szeroki projekt ter-

powietrza, czym i jak ogrzewać domy, czy w jaki

momodernizacji budynków. Łącznie będzie ich

sposób prowadzić segregację śmieci. Te akcje nie

#ODDYCHAJPOLSKO
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przynoszą natychmiastowego efektu i są pozornie nieznaczące, jednak wszystko to składa się na
efekt, którego oczekujemy, a cierpliwa i konsekwentna praca na pewno się opłaci.
Które działania odnoszą najlepsze efekty?
Trudno wyróżnić jedno sztandarowe zadanie, ale
z pewnością największą siłę oddziaływania mają
akcje związane ze zmianą sposobu myślenia. Odnoszą się bowiem do źródła problemu - złych
nawyków. Powinniśmy jak najczęściej mówić
o wpływie palenia złej jakości paliwem na nasze zdrowie i samopoczucie. Nie chodzi tu jedynie o to, czym oddycham. Szkodliwe substancje
osiadają na drzewach i krzewach, które będziemy
uprawiać wiosną, osiadają na glebie, przenikają
do wody. Bardzo dobrze przyjęta była akcja pokazująca, jak palić w domowych piecach tzw. sposobem od góry. Przeprowadzili ją nasi strażnicy
miejscy. Film nakręcony przy tej okazji był bardzo
popularny wśród mieszkańców, a także w innych
miastach.
Jakie najważniejsze wyzwania dotyczące ekologii stoją przed miastem?
Z pewnością zmiana mentalności mieszkańców
– ale nie tylko Mikołowa, a całej aglomeracji. Jak
wspomniałem, zanieczyszczenia powietrza nie
uznają granic i są przenoszone z wiatrem. Przyzwyczajenie to druga natura człowieka. Gdyby
każdy z nas zaczął od siebie i dbał o to, czym
ogrzewa swój dom, czy prawidłowo sortuje śmieci, czy nie marnotrawi wody lub czy ogranicza korzystanie na co dzień z tworzyw sztucznych, nasze
otoczenie wyglądałby inaczej, a nam wszystkim
żyłoby się lepiej. W Mikołowie stawiać będziemy
na działania społeczne zmieniające postrzeganie
kwestii ochrony środowiska. Szczególnie duże nadzieje wiążemy z młodym pokoleniem, które mogłoby być ambasadorem takiej akcji.

Mateusz handel
Od 2015 roku zastępca burmistrza Mikołowa (woj.
śląskie).
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KACPER FORREITER
W ROZMOWIE
Z KAMILEM WYSZKOWSKIM ,
DYREKTOREM GENERALNYM UN GLOBAL COMPACT

trzeba
przeprowadzić
terapię wstydem

09

Zmiany klimatyczne już trwają i weszły w nieciekawą trajektorię. Na etapie 2100 roku będzie bardzo
źle, potem jeszcze gorzej. Miejmy nadzieję na powstanie technologii, dzięki której nie wyginiemy –
mówi w rozmowie z Onetem Dyrektor Generalny
UN Global Compact w Polsce Kamil Wyszkowski.
KF: Od kilkunastu dni ludzie w Krakowie przecierają oczy ze zdumienia. Oto stolica smogu w Polsce
stała się zieloną plamą na mapie zanieczyszczeń.
Choć nie daje nam to ostatecznej odpowiedzi, to
wszystko zbiega się z wprowadzeniem zakazu palenia węglem w Krakowie. Czy to jest sposób i odpowiedź na smogowy problem w kraju?
KW: To jest pierwszy krok we właściwą stronę oraz
efekt procesu regulacyjnego, jakim jest uchwała
antysmogowa. Na skutek presji społecznej, zwiększonej świadomości, kontroli i zachęt do wymiany
systemów grzewczych na zero i nisko emisyjne
w kotłach węglowych, w Krakowie spalanych jest
coraz mniej podłej jakości węgla i koncentratów.
To, co jeszcze będzie się zmniejszać w Krakowie,
to liczba źródeł emisji. Należy rozszerzyć ten proces na tzw. krakowski obwarzanek, a więc okalające wsie i miasteczka. Przykład wzrostu jakości
powietrza w Krakowie pokazuje jak w soczewce,
że podobną drogę będą musiały przejść także
inne aglomeracje, szczególnie aglomeracja śląska
i dolnośląska.
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Jak rozwiązać problem smogu?
Czy pozytywny przykład jest wystarczający? Jak
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Dzięki zwiększonej świadomości, na decydentach
jest też wywierana mocniejsza presja społeczna
do podejmowania skutecznych działań.

nakłonić inne, szczególnie te mniejsze gminy, do
wprowadzenia takich zmian, a także na jakim stop-

Decyzje samorządowe wystarczą?

niu administracyjnym powinny zapaść decyzje?
Do tego dochodzi także tzw. samoregulacja bizTrzeba przeprowadzić terapię wstydem. Zadbać

nesowa, bo jej także bym sobie życzył. Żeby

o wysokie standardy w konkretnym miejscu, a na-

sklepy wielkopowierzchniowe, w szczególności

stępnie skłonić pozostałe gminy do równania do

te sprzedające urządzenia grzewcze, przestały

najlepszych gmin gdzie o wysokie standardy za-

sprzedawać rozwiązania wysokoemisyjne, oparte

dbano... A już szczególnie powinno dotyczyć to

na spalaniu węgla.

miejsc ze statusem uzdrowiska. Takich miejscowości w Polsce mamy aż 45. Każda z nich powin-

Całość działań mogłaby się złożyć na swoiste

na spełniać najwyższe standardy WHO w zakre-

„pospolite ruszenie” wokół programu „Czyste

sie jakości powietrza i jeżeli w nich nie zostaną

Powietrze”. Byłoby genialnie, gdyby producenci

spełnione standardy WHO, to tworzy się tam

zastosowali podejście, w którym pomimo że coś

przestrzeń wstydu, do której warto się regularnie

jeszcze nie jest zakazane, to widomo że nie wypa-

odwoływać. W mojej ocenie wszystkie 45 miej-

da tego produkować i sprzedawać, bo truje i za-

scowości o statusie uzdrowiska powinny być pry-

bija. To klasyczna etyka w biznesie, gdzie biznes

musami w walce ze smogiem i swoim przykładem

poprzez samoograniczenie daje dobry przykład

oddziaływać na pozostałe. Motywacją powinna

konsumentom, poszerzając w efekcie zieloną, kra-

być dla nich, poza najzwyczajniej w świecie poj-

kowską wyspę, która pojawiła się na mapie i dając

mowaną przyzwoitością, także groźba utraty sta-

kolejny impuls edukacyjny do społeczeństwa. To

tusu uzdrowiska.

dla mnie przestrzeń nadziei.

A metody technologiczne?

Podejście Polaków do problemu

Można wprowadzić to, co jest istotą projektu Airly
– pomiary wspierające standardowe pomiary GIOŚ

A jak jest z myśleniem Polaków na temat zanie-

(Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – red.).

czyszczenia powietrza? Naukowcy z Uniwersy-

Modelowanie matematyczne, duże ilości czujni-

tetu Jagiellońskiego wychwycili odstępstwo od

ków, które poprawią analizę zjawiska, pokażą jak

średniej w gminie Skawina, jeśli chodzi o zacho-

zmieniają się stężenia oraz jakie narzędzia prawne

rowalność m.in. na raka. Tajemnicą poliszyne-

i regulacyjne zastosować, a także na jakim pozio-

la jest stan powietrza w tym regionie. Z resztą

mie administracyjnym to zrobić.

– inny niechlubny przypadek to moje rodzinne
miasto Rybnik, gdzie rybniczanie w internecie

Im więcej czujników i im bardziej
zagęszczona sieć pomiaru, tym
większa świadomość społeczna.
Wiedza i edukacja to zawsze
najlepsze podglebie dla reform
i zmiany nawyków.

często dają wyraz uwielbienia smogowi. „Bo zawsze był”, „bo już wszyscy przesadzają”, „bo czy
nie ma innych tematów”.
Myślenie Polaków na szczęście zmienia się. Moje
biuro, wsparło sondażownię KANTAR w przeprowadzeniu badania na próbie 4004 osób. Wynika
z niego, że 57 proc. Polaków uważa, że zmiany
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klimatu są realne i wywołane przez działalność

działań, które należy podjąć... Zresztą polski rząd,

człowieka, a problemy w środowisku są palące

pomimo krytyki, robi sporo w zakresie walki ze

i trzeba im przeciwdziałać. Są świadomi.

smogiem czy kryzysem wodnym. Warto to odnotować. Także w tym roku rząd przystąpił do Rady

26 proc. uważa, że te zmiany są, ale to naturalne

Rządowej przy UN Global Compact, co jest kolej-

procesy, ktoś inny powinien się tym zająć. W tej

nym sygnałem zacieśniającej się współpracy, tak-

grupie poziom świadomości i wiedza o konsen-

że na polu ochrony środowiska i klimatu. Dodam

susie naukowym wokół zmian klimatycznych jest

w tym miejscu, że zadaniem UN Global Compact

niska. Jest jeszcze grupa 12 proc. których nie in-

jest praca z każdym rządem i każdą opozycją par-

teresuje ani polityka ani klimat czy ekologia, są

lamentarną i pozaparlamentarną w poszukiwaniu

raczej skoncentrowani na sobie.

optymalnych rozwiązań i odpowiednich regulacji.
Czego konkretnie dotyczą rozmowy?
Chociażby tego, co zrobić, żeby program „Czyste
Powietrze” i działania oddolne w ramach samorządów, a więc ustawy antysmogowe, były szybciej przyjmowane i wdrażane. Jak sprawić, by pro*Pozostałe 5% nie
zostało ujęte
w wypowiedzi autora.

ceduralnie i administracyjnie powtórzyć sukces
programu 500 plus, czyli szybko i skutecznie wymieniać kotły węglowe czy termomodernizować

To obrazek polskiego społeczeństwa? W takim

budynki poprzez banki komercyjne przy wsparciu

razie która grupa to ci, którzy tak głośno akcep-

NFOŚ. Obecny model, gdzie to NFOŚ dystrybu-

tują negatywne zjawiska klimatyczne i środowi-

ował środki, się nie sprawdził.

skowe?
Sądzi pan, że to wszystko jest możliwe?
To umowne 26 proc., które ekologią się nie przejmuje
i nie zauważa, że to człowiek przyczynia się do smo-

Tu chodzi o przebudowę paradygmatu myślenia

gu czy katastrofy klimatycznej. Pozostałe 12 proc. to

o nowoczesnej gospodarce i technologiach. Po-

ludzie, którzy w ogóle na ten temat się nie wypowia-

trzebujemy odwagi w myśleniu i planowaniu. Przy-

dają. Żyją swoim życiem w błogiej nieświadomości.

kładowo, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Polska

Przynajmniej do czasu, aż np. nie zachorują.

przestała być największym producentem kotłów
węglowych w Europie, a stała się największym pro-

57 proc. świadomych i zafrasowanych responden-

ducentem pomp ciepła w Europie. Jest to możliwe.

tów, to bardzo duża grupa. Co nam to realnie daje?
Co z górnictwem?
To, że politycy dowiedzieli się, że ponad połowa
Polaków oczekuje realnych działań na rzecz ochro-

Jeśli premier Buzek był w stanie przeprowadzić

ny przyrody, powietrza, zasobów wodnych. To

dużą reformę górnictwa, a górnicy w sposób po-

spore otrzeźwienie i kubeł zimnej wody wylany na

kojowy przeszli do innych sektorów - trzeba ten

głowy decydentów i liderów poszczególnych partii

proces kontynuować. Potrzebna jest długofalowa

politycznych. Po opublikowaniu sondażu, w moim

strategia energetyczna, konsensus ponad podzia-

biurze miałem długą listę spotkań i telefonów od

łami politycznymi tak, aby następujące po sobie

polityków, zarówno z opozycji jak i partii rządzącej,

rządy kontynuowały tę wspólnie wypracowaną

z prośbą o interpretację sondażu i zasugerowanie

politykę stopniowego odejścia od węgla.
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Możliwy konsensus energetyczny?

Actor Zone for Climate Action) zarządzanej przez

Wierzy pan w takie porozumienie energetyczne

78 polskich miast – wszystkie one są już zareje-

ponad podziałami?

strowane, zaś 23 kolejne są w fazie rejestracji.

UNFCCC (Agendy klimatycznej ONZ) przystąpiło

W 2020 roku będziemy więc mieli przynajmniej
Energetyka pojawiła się w każdym programie

100 polskich miast w tej sieci, którą po stronie

partyjnym w minionej kampanii wyborczej. Mam

polskiej zarządza Global Compact. To obok bizne-

wrażenie, że wbrew pozorom zarysowuje się prze-

su, rządu i świata nauki podstawa dla zbudowania

strzeń na taki konsensus polityczny. Nie ma partii,

okrągłego stołu wokół obszaru energii.

która uważałaby, że od węgla odchodzić nie należy.
Pytania do rozstrzygnięcia to jak, kiedy i jakimi na-

Do czego partycypujące miasta będą zobowiązane?

rzędziami należy tej transformacji sektora energetycznego dokonać. To ogromna nadzieja. Wyobra-

Chcielibyśmy, by w 2020 roku sieć 100 polskich

żam sobie okrągły stół energetyczny, w którym

miast współpracujących z ONZ przyjęła standar-

uzgadniamy protokół zbieżności i protokół rozbież-

dy minimum, nad którymi aktualnie pracujemy.

ności. Jesteśmy w stanie w Polsce uzgodnić sposób

Jednym z nich jest ochrona powietrza, czyli cho-

na długofalowy proces odchodzenia od węgla.

ciażby wymóg przyjęcia uchwał antysmogowych,
czy norm WHO dla mierzenia stężeń i ogłaszania

Widzi Pan konkretne ramy czasowe, w których

alarmów smogowy. Proponowane standardy po-

możemy to zrobić?

zwolą na lokalnym poziomie pokonać smog. Działanie oddolne jest niezbędne.

Program „Czyste Powietrze”, przy sprawnym
wdrożeniu przez banki komercyjne, może przy-

Uda się przekonać do tego wszystkiego zwy-

nieść efekt po 8-12 latach. To jest pierwsza rzecz,

kłych Polaków? Wciąż słychać głosy, że Polska

a więc ponad 4,3 mln budynków do termomoder-

odpowiada za bardzo niski współczynnik emisji

nizacji – to ogromna ilość, której nie da się wyre-

np. CO2 w porównaniu do reszty świata. A to

montować z roku na rok.

chyba nie rzecz w tym, ile jako kraj emitujemy,
a jak wygląda to w przeliczeniu na mieszkańca.

To co można jednak zrobić relatywnie szybko, to
zadbać o to, by organy ścigania, a więc policja, straż

Największa emisja CO2 na osobę występuje w Sta-

miejska i inne instytucje, efektywniej pilnowały norm

nach Zjednoczonych, tam wynosi ona 16 p., Niem-

emisyjnych. Tam, gdzie ktoś ma niewydolny, stary

cy mają 9,3 p., Polacy 8,9 p., Indusi w Indiach mają...

i nieefektywny piec węglowy, w którym pali śmiecia-

1,7p. Polacy nie mogą mówić, że mało emitują, bo

mi - naprawdę można i trzeba sprawić, by ta osoba

w przeliczeniu na osobę prezentujemy bardzo wy-

zaprzestała tego rodzaju praktyki. To jest kwestia

soki poziom. Poza tym, pamiętajmy, że są różne

egzekucji prawa i pewnej higieny działań po stronie

emisje tego związku, bardziej lub mniej czyste –

służb. To można zrobić bardzo szybko. Trzecia rzecz,

czym innym jest emisja z kotła gazowego, a czym

która jest warta uwagi, to inicjatywa, której chce się

innym ze starego kopciucha, który wyzwala jedno-

w 2020 roku podjąć Global Compact w ramach Pro-

cześnie mnóstwo ciężkich, rakotwórczych pyłów.

gramu SDG11 Zrównoważone miasta, a więc zorganizowanie okrągłego stołu energetycznego.

Tu spotykają się dwa aspekty – zmiany klimatu
i zanieczyszczenie powietrza.

Już podczas szczytu klimatycznego w Katowicach przedsięwzieliśmy wspólnie z rządem szczyt

Oczywiście, tzw. niska emisja, poza wpływem na

miejski i wtedy do Platformy NAZCA (Non-State

klimat, ma także wpływ na nasze zdrowie. Szko-

#ODDYCHAJPOLSKO

map.airly.eu

dliwe emisje z przemysłu to stosunkowo niewielki

kompanie i firmy. Część z nich zaskakuje rozwią-

procent problemu smogu w Polsce, bo to zaled-

zaniami ekologicznymi. To kwestia budowania

wie od sześciu do 10 proc. – w zależności od me-

PR-u czy bycie eko zaczęło się opłacać?

todologii obliczeń.
Najlepszym przykładem jest firma Unilever, która

80-88 proc. to smog
pochodzący od
indywidualnych odbiorców.

podjęła się bardzo ambitnego planu spełniającego cechy sustainability. Ich strategia najpierw wywołała koszty, ale później przyniosła zyski. Wiele
osób pukało się w głowę, jak można narzucić sobie tak ambitny program, a na końcu konsumenci
takie działania docenili.

Jeśli wymienimy w Polsce kotły węglowe, to
właściwie rozwiążemy problem smogu z niskiej

Innym przykładem takich ciekawych transforma-

emisji. Pozostanie trwający cały rok smog z trans-

cji są chociażby Shell, firma paliwowa, w której ak-

portu. Ale też przyłożymy się do ochrony klimatu.

cjonariusz powiedział: „chcemy, żebyście wycofali

Likwidując kotły węglowe, zlikwidujemy rynek

się z paliw” i pewnie za 20 lat lub wcześniej, Shell

zbytu dla niskiej jakości węgla i zmniejszymy jego

będzie zajmował się produkcją OZE, rewolucjoni-

udział w polskim miksie energetycznym.

zując swój wizerunek całkowicie.

Im szybciej więc energetyka konwencjonalna

Kolejny przykład to IKEA, która ma kilkusetpro-

będzie wygaszana, tym lepiej.

centowy przyrost sprzedaży fotowoltaiki (technologia związana z energią słoneczną – red.). To

W jej miejsce powinna powstać energetyka roz-

ewidentne przykłady, że w biznesie mamy do czy-

proszona oparta na OZE (odnawialne źródła ener-

nienia z megatrendami, które nie tylko są elemen-

gii – red.), wspierana np. energetyką jądrową. To

tem strategii marketingowo-komunikacyjnych,

kierunek, który powinien być wyznaczony przez

ale są elementem twardego biznesu – tworzy się

proponowany okrągły stół energetyczny. Należy

linie produkcyjne i sprzedażowe pod kątem nowej

konsekwentnie i stopniowo wygaszać kopalnie

grupy potrzeb i odbiorców, którym, jak widać we

i przerzucać górników do innych sektorów gospo-

wspomnianym wcześniej sondażu Kantar, zależy.

darki, a im mniej będzie górników w górnictwie,
tym rzadziej politycy będą używać w debacie

Jakie są najbliższe plany pana organizacji w oma-

postulatów i obietnic, które określają węgiel jako

wianych przez nas zagadnieniach?

„czarne złoto” niezbędne dla rozwoju. To przechodziły Niemcy, kraje Beneluksu, Wielka Brytania.

Planujemy chociażby w przyszłym roku rozmowy

Tam wizerunek węgla odmienił się kompletnie.

z grupami biznesowymi, by wykazać jak wyglądają

Wszystko jest kwestią przebudowy myślenia i go-

tendencje i trendy konsumenckie. Nawet jeśli funk-

spodarki.

cjonują menedżerowie, nazwijmy ich – „starej daty”,
którzy nie śledzą procesów międzynarodowych, nie

Ekologia staje się opłacalna

wiedzą czym są lub nie interesują ich zmiany klimatyczne, a takich z pewnością też jest sporo, to spojrzą na badania konsumenckie. Nie wierząc w kwe-

Zwykli konsumenci, administracja gminna czy

stie klimatyczne, zrezygnują z danej usługi bądź

rządowa, to część problemu. Mimo wszystko

produktu i zmienią podejście, bo oczekuje tego

gdzieś w tym wszystkim pojawiają się wielkie

coraz bardziej świadomy klient. To jest ta nadzieja.
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W tej materii System ONZ działa zresztą cały czas.

czystej energii. Wszystko po to, by odmienić los

W Nowym Jorku 26 września Sekretarz Generalny

przyszłych pokoleń. By ludzkość przetrwała.

ONZ „odpalił” inicjatywę w ramach zrównoważonego finansowania, 147 grup bankowych (w tym

Kto wie, może wystrzelona na orbitę elektrow-

grupa Banku Światowego!) podpisało pakt na rzecz

nia słoneczna, nad którą pracują Chiny zadziała…

odejścia od inwestowania w przedsięwzięcia wyso-

Albo plan Sarkozy’ego, żeby postawić pole solar-

koemisyjne. Tym samym, uzyskanie finansowania

ne w Maroko lub Algierii i zasilać kablem podmor-

dla takich inwestycji jest wyjątkowo trudne. Banki

skim całą południową Europę ma sens. A może

przesuwają środki z energetyki konwencjonalnej na

Wyspa Północna budowana między Wielką Bry-

energetykę nisko- i zeroemisyjną. To jest megatrend

tanią, Norwegią i Danią, oparta na energetyce

energetyczny, który wszyscy już widzą – zauważy

wiatrowej morskiej to odpowiedź. Czy też roz-

go także ten czy inny polski rząd. Zadaniem dla Glo-

wiązaniem jest model australijski proponowany

bal Compact w Polsce jest ten trend wykorzystać

przez Elona Muska, z energetyką rozproszoną

i dlatego ogłosiliśmy podczas Forum w Krynicy po-

w oparciu o energetyką słoneczną i magazyny

wołanie grupy bankowej na rzecz zrównoważonego

energii… A może jedynym wyjściem jest spięcie

finansowania. Nasz plan na rok 2020 to skupienie

tych wszystkich rozwiązań i jeszcze nowych, ko-

i skoordynowanie działań większości działających

lejnych, dzięki którym nie wyginiemy, ale...

w Polsce banków w tej inicjatywie.
Ale?

Nadciągająca katastrofa

Wiek XXI i XXII to raczej wojny o wodę i żywność.
Zmiany klimatyczne już trwają i weszły w niecie-

Pozostaje bardzo ważne pytanie – czy pana zda-

kawą trajektorię. Na etapie 2100 roku będzie

niem wciąż możemy mieć nadzieję, że jako ludz-

bardzo źle, potem jeszcze gorzej. Miejmy nadzieję

kość zdążymy uratować klimat, a więc i siebie?

na powstanie technologii, dzięki której nie wyginiemy, dzięki której schowamy się pod kopuła-

Nadzieja zawsze jest. Ale patrząc na model tem-

mi w sztucznych miastach i kupimy sobie więcej

peraturowy NASA i na to, że nie jesteśmy w stanie

czasu na opracowanie rozwiązania, które odwróci

odejść od pułapki oparcia energetyki światowej

trend...

na ropie, węglu i gazie, to zmierzamy w stronę
katastrofy. Oczywiście, będzie rosło użycie OZE,
ale będzie też rosła ilość ludzi, którzy będą chcieli
poczuć komfort i wysoką jakość życia krajów wysoko rozwiniętych. Posiadać samochody, lodówki

Kamil Wyszkowski

czy dostęp do Netflixa. Chyba, że…
od 2002 jest pracownikiem ONZ. Jest specjaliPojawi się spektakularny game-changer?

stą w zakresie współpracy z biznesem, miastami,
uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządo-

Technologie przyszłości, które gwałtownie zre-

wymi. Pracował w kilkudziesięciu krajach, wykła-

wolucjonizują rynek energetyczny. Właściwie

da na kilku uczelniach wyższych w Europie. Obec-

to jest plan ONZ. Koncentrować środki między-

nie pełni funkcję Przedstawiciela oraz Dyrektora

narodowe i skupić uwagę biznesu i świata nauki

Generalnego Inicjatywy Sekretarza Generalnego

na rozwój i badania. Tworzymy bankowe sojusze

ONZ Global Compact w Polsce oraz Dyrektora

finansowe dla ochrony klimatu, mobilizujemy na-

Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub

ukowców w kierunku poszukiwania technologii

w Polsce.

Przeciętny dzień w sezonie letnim różni się znacząco od przeciętnego dnia
w miesiącach zimowych.
Na pierwszy rzut oka można zauważyć, że dla każdej godziny poziom stężenia pyłu PM10 w zimie (kolor
niebieski) jest ok. 2-3 razy większy od tego notowanego w lecie (kolor pomarańczowy). Wzrost poziomu
zanieczyszczenia związany z porannym i popołudniowym szczytem komunikacyjnym w zimie przebiega
bardziej gwałtownie niż w lecie.

KACPER FORREITER
W ROZMOWIE
Z MARKIEM KAMIŃSKIM ,
FILOZOFEM I PODRÓŻNIKIEM

trzeba
zrozumieć, że to
może zniknąć

10

- Kiedy kupujemy, przepuśćmy naszą zachciankę
lub potrzebę przez filtr: „czy w ten sposób zabijamy świat” - apeluje w obawie o klimat i środowisko Marek Kamiński. Filozof i wybitny podróżnik
zdradza nam swój plan na kolejną podróż umysłową i geograficzną - ekspedycję dookoła świata z robotem.
KF: Bardziej czuje się pan filozofem czy podróżnikiem?
MK: Często postrzega się mnie jako podróżnika
czy nawet polarnika, ale tak naprawdę jestem filozofem. Podróże nigdy nie były celem, a zawsze
były środkiem.
Ludzie pytają mnie: no to gdzie pan jedzie, panie
Marku, jaki jest kolejny punkt w podróży? A mnie
nigdy nie chodziło o te punkty na mapie. Ważne
było to, co dzieje się między punktami. Dlatego
od pewnego czasu staram się odmienić myślenie
ludzi na swój temat, pokazać, że nie jestem podróżnikiem, który odhacza kolejne miejsca, tylko
filozofem i innowatorem społecznym.
Do tej pory, do projektu No Trace Expedition, zajmowałem się podróżami w głąb człowieka. Teraz,
m.in. dzięki niedawnym inspiracjom zwróciłem się
w stronę analizowania przyszłości i tego, co ona
niesie.
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Eksperymentalna futurologia
O jakie inspiracje chodzi?
Wiele lat temu byłem gościem w domu Stanisława Lema. Spędziłem z nim cały dzień. Zresztą zawsze byłem uważnym czytelnikiem tego pisarza.
Na koniec spotkania otrzymałem od niego książkę
pt. „Katar” z dedykacją „Markowi Kamińskiemu,
z wyrazami powodzenia”. To, a także moje filozo-

RAPORT O STANIE POWIETRZA W POLSCE

Jest wiele zanieczyszczeń,
które powoduje technologia,
to chociażby zanieczyszczenia
powietrza, ale także
zanieczyszczenie światłem,
hałasem. Chcemy zebrać dane
i stworzyć przy ich pomocy
matematyczno-hybrydowy
model.

ficzne powołanie sprawiły, że zainteresowałem
się technologią.
Ludzkie deklaracje z kolei pomogą nam zrozumieć
Inną osobą, która mnie natchnęła, był Thor Hey-

mechanizm, który sprawia, że choć rosną możliwo-

erdahl, który przepływając Atlantyk i Pacyfik na

ści ludzkości, to maleją możliwości jednostki. Czy

tratwach, twierdził, że uprawia eksperymentalną

firmy, które są tak bogate, ich właściciele, którzy

archeologię. A więc, że próbuje udowodnić rze-

kumulują 99 proc. bogactwa na tej planecie, będą

czy z przeszłości poprzez eksperymenty. A skoro

dalej podążać w takim kierunku. Jak w tym wszyst-

istnieje eksperymentalna archeologia, to powinna

kim odnajdzie się sztuczna inteligencja.

istnieć także eksperymentalna futurologia, próba
sięgnięcia w przyszłość.

Czy nie stanie się tak, że sztuczna inteligencja,
która mogłaby stanowić ulgę i wsparcie dla całej

Stąd mój najbliższy plan na podróż dookoła świa-

ludzkości, stanie się narzędziem jedynie w rę-

ta, w której nie sama podróż jest sednem, a mój

kach najbogatszych.

towarzysz – humanoidalny robot Noa i związane
z nim przemyślenia.

Do utrzymania władzy, siły politycznej, do zarabiania tylko na rzecz tych jednostek. Z postępem

Trudno zaplanować, jakie wnioski wypłyną

w technologii nadciąga wiele znaków zapytania,

z eksperymentu, ale jaki jest pana cel?

które pragnę zbadać podróżą.

Ludzkość stoi przed trzema wyzwaniami: singula-

Wyruszę z Londynu i w Londynie podróż skończę,

rity, sustainability oraz social empowerment. To są

na wzór podróży Phileasa Fogga – bohatera książ-

trzy filary, które budują moją podróż. Ta zaś jest

ki „W osiemdziesiąt dni dookoła świata” Juliusza

jedynie pretekstem do zbadania, jak w przyszło-

Verne’a. Planuję porównać zostawiony przez sie-

ści będzie wyglądała koegzystencja człowieka

bie ślad węglowy z tym, który szacunkowo zosta-

ze sztuczną inteligencją – singularity. Jak w tym

wił Fogg.

wszystkim odnaleźć (m.in. dzięki zamontowanym
w Noa czujnikom Airly) zgodę ze środowiskiem

Co symboliczne – Klub Reforma, z którego wyru-

i odeprzeć zagrożenia płynące ze zmian klima-

szył Fogg, istnieje i to właśnie on stanie się moim

tu – sustainability. W jaki sposób człowiek może

punktem startowym półrocznej podróży.

zadeklarować swoje działania w imię ratowania
klimatu – social empowerment.

#ODDYCHAJPOLSKO
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w programach podróżniczych. Jak sprawić, by ci

Trasa będzie przebiegała przez
Europę, Turcję, Azerbejdżan,
Uzbekistan, Kazachstan,
Kirgistan, Pakistan, Indie, Chiny,
Koreę Południową, Japonię,
Stany Zjednoczone, Kanadę,
Maroko i z powrotem Europą
do Klubu Reforma.

sami ludzie pokochali i zadbali o miejsca, których
być może nie zobaczą nigdy na własne oczy?
Wydaje mi się, że rzecz leży w tym, by nauczyć się
kochać życie w ogóle. Wszystko to, co nas otacza,
umieć dostrzec piękno w całej, otaczającej nas naturze i dbać o nią, o rośliny i zwierzęta. Zrozumieć,
że to może zniknąć.
Kiedy podróżowałem przez Syberię, Mongolię

Pół roku, przez cały świat, jedynie z robotem.

i Chiny, byłem bardzo zdziwiony, jak bardzo ludzie zdają sobie sprawę ze zmian klimatycznych

Tak, to będzie najciekawsze w całej podróży.

i jak próbują dbać o środowisko. Jednym z takich

Sztuczna inteligencja, robot, to wszystko możemy

kuriozalnych przykładów była postawiona przez

traktować jak każde narzędzie, które ma więcej

kogoś tabliczka na Syberii – w krainie dosłownie

niż jedno zastosowanie. Jak nóż, którym można

przepełnionej dziewiczą przyrodą. Właśnie tam

pokroić chleb, zapewniając sobie posiłek, a moż-

ktoś napisał „wyrzucisz śmieć w lesie – pięć lat

na też ranić człowieka. Postrzeganie danego na-

bez dobrego seksu”. Przykład choć śmieszny, po-

rzędzia zależy od tego, jak jest ono używane. To

kazujący, że są miejsca, gdzie wyrzucenie śmiecia

samo dotyczy właśnie sztucznej inteligencji.

jest sprawą poważną dla zwykłego człowieka.

Z zaawansowanej technologii także wynika wie-

W tych krainach naprawdę dominuje dbałość

le dobrodziejstw, ale i nowoczesnych schorzeń.

o otaczające środowisko. Choć nie ma problemów

Robot może być terapeutą, może pomagać w pro-

z zanieczyszczeniami, nie sprawia to, że lokalne

filaktyce chorób – stąd nasz pomysł, by napisać

społeczności myślą, że mogą robić, co chcą. Jedy-

dla niego specjalne oprogramowanie i testować je

ny problem pojawia się w miastach, które budo-

w trasie w różnych miejscach i kulturach.

wane są w nieckach. Tam, z racji gromadzących się
zanieczyszczeń powietrza, ludzie wybierają samo-

Świat jest przepełniony różnorodnymi kultura-

chody elektryczne jako środek transportu.

mi, które budowały się w różnych środowiskach
i klimatach. Eksperymentalna futurologia pozwo-

Gdzie leży powód tych różnic?

li zderzyć ze sobą te światy z technologią. Mimo
wszystko jednak większość czasu to ja i robot

Zastanawiam się, czy to nie jest kwestia drapież-

w kapsule – domu – rakiecie, którą będzie samo-

ności rządów i korporacji, ich nadmiernego kon-

chód elektryczny, w swoistej podróży na Marsa.

sumpcjonizmu, a nie świadomości lub jej braku
u zwykłych ludzi. Władze za wszelką cenę dążą

Kochać życie i to, co nas otacza

do maksymalizacji zysków. Ludzie w dużej mierze
są świadomi, może po prostu nie mają rozwiązań
na wyciągnięcie ręki.

Ma pan wysoce ponadprzeciętne doświadczenie,
jeśli chodzi o podróże czy stykanie się z dziką na-

Choćby fakt, że robiąc zwykłe zakupy w sklepie,

turą. Widział pan wiele miejsc, które dla zwykłego

człowiek zalewany jest folią. Samochody elek-

człowieka dostępne są z reguły w internecie lub

tryczne z kolei są droższe od zwykłych.
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Ale świadomość się zwiększa, szczególnie u mło-

zrobić absolutnie wszystko, żeby negatywne sce-

dych ludzi. Dziś byłem w księgarni ze swoją

nariusze nie zrealizowały się. Klimat to jedno, ale

14-letnią córką i napawało mnie dumą, gdy sama

są też zanieczyszczenia – gleby, powietrza, wody.

sięgnęła po trzy ambitne tytuły, które dotyczyły

Mamy na to niebywały wpływ. Moim zdaniem

tego, jak ratować świat, związane z nauką, ekolo-

największą rolę pełnią tutaj korporacje i rządy –

gią i rozwojem.

naszym narzędziem nacisku jest tu głosowanie
oraz przemyślana konsumpcja. Kiedy kupujemy,

Spotykam wiele osób i nigdy nie przydarzyło mi

przepuśćmy naszą zachciankę lub potrzebę przez

się, żeby ktoś negował przy mnie kwestię zmian

filtr: „czy w ten sposób zabijamy świat”.

klimatu lub relatywizował je. Zazwyczaj ludzie są
zatrwożeni, zastanawiają się nad losem lodowców.

Patrzmy długodystansowo, a nie „tu i teraz”. Często jest tak, że najłatwiej zarobić na tanich rze-

Przemyślana konsumpcja

czach. Skoro zarobimy, to nie martwimy się, co
będzie później. Nie zważamy na te ukryte, wyniszczające wszystko dookoła koszty.

Jednym z osiągnięć, które mocno odbiło się
w świadomości ludzi, jest zdobycie dwóch biegu-

To może być zarówno wszechobecny plastik

nów. Kto wie, czy nie jest pan jedną z ostatnich

i inne śmieci, jak i zanieczyszczenia powietrza

osób, którym udało się stanąć tam, gdy otacza je

wywołane tanimi źródłami energii jak węgiel.

zimowa sceneria.
To jeden z takich znamiennych przykładów. Wiele
Niezależnie od tego, co jest powodem zmian kli-

krajów z niego (węgla – red.) zrezygnowało i dało

matu, jak duży wpływ na nie mamy, powinniśmy

sobie radę. Polska nie musi być w tej kwestii gor-

sza. Potrzebny jest odpowiedni model przejścia
i mądra, bieżąca polityka. Zrezygnujmy z krótkiej
perspektywy i z krótkoterminowego myślenia.
Więcej odwagi. Warto podjąć to ryzyko.

marek kamiński
jest filozofem, dla którego podróże nie są celem,
a środkiem. Jako pierwszy zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku bez pomocy z zewnątrz.
Stanął także na Spitsbergenie, Mount Blanc, masywie Vinsona i Mount Gunbjorn. Pierwszą samotną
wyprawą była podróż z Gdańska do Łodzi, gdy miał
osiem lat. W 2004 roku zorganizował ekspedycję
„Razem na Biegun” - wyprawę na dwa bieguny jednego roku z niepełnosprawnym nastolatkiem Janem Melą, Wojciechem Ostrowskim i Wojciechem
Moskalem. Jest autorem książek i przewodników,
wykładowcą, przedsiębiorcą i fundatorem.

Na uśrednionym przebiegu dobowym pyłów zawieszonych można zauważyć, że
w godzinach nocnych zanieczyszczenie powietrza jest wyższe niż w ciągu dnia.
Patrząc na wykres dobowy stężenia pyłów zawieszonych z ostatnich dwóch lat, możemy wysnuć dwa
główne wnioski: największy wzrost zanieczyszczenia rozpoczyna się w godzinach popołudniowych, rosnąc sukcesywnie do godzin nocnych, by osiągnąć maksimum około godziny 21:00. Zjawisko to spowodowane jest popołudniowym szczytem komunikacyjnym oraz wieczornym ogrzewaniem domów. Drugi,
mniejszy skok zanieczyszczenia ma miejsce w godzinach porannych (począwszy od godziny 6:00) i jest
wynikiem porannego szczytu komunikacyjnego.

KACPER FORREITER
W ROZMOWIE

Z Prof. nzw. dr hab. inż. ARTUREM

BADYDĄ

każdy z nas
może wpływać
na jakość
otaczającego
nas powietrza

11

W niektórych regionach Chin dzieci w życiu nie
widziały niebieskiego nieba. Gdy rysują rysunki,
to niebo malowane jest szarą kredką. Tam jest
takie stężenie zanieczyszczeń - mówi prof. nzw.
dr hab. inż. Artur Badyda w rozmowie z Onetem.
Ekspert tłumaczy skąd pochodzi smog, dowiadujemy się także, czym jest „błękitny węgiel” i czy
jazda samochodami elektrycznymi w kraju węgla
ma sens.
KF: W dostrzeżeniu ile kontrowersji wywołuje
temat smogu, najbardziej pomaga mi przykład
mieszkańców mojego rodzinnego miasta – Rybnika. Tam pod kolejnymi artykułami o przekroczonych normach pojawiają się komentarze sugerujące, że smog nie jest winą mieszkańców,
a choćby przemysłu i elektrowni. Może zacznijmy
więc od tego – co generuje smog w Polsce i czy
faktycznie możemy zrzucić winę na przemysł?
AB: Co prawda nie można powiedzieć, że uporaliśmy się z zanieczyszczeniami związanymi z emisją
z przemysłu, czy energetyki zawodowej, to jednak w szczególności w obszarze energetyki obserwujemy znaczący spadek emisji na przestrzeni
ostatnich 30 lat i z tych sektorów do powietrza
trafia obecnie diametralnie mniej zanieczyszczeń,
aniżeli z gospodarstw domowych.
Właściciele budynków jednorodzinnych bardzo
często spalają wątpliwej jakości paliwa, w tym
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także odpady komunalne, a wciąż wiele osób żyje

około 48 proc.. Gospodarstwa domowe odpo-

w przeświadczeniu, że problem zanieczyszczeń

wiadają za 29 proc. całkowitej emisji, przemysł

powietrza leży w dużych zakładach przemysło-

praktycznie się nie liczy – 2 proc., zaś transport

wych i energetyce zawodowej. One jednak odpo-

drogowy oscyluje w okolicach 0 proc.

wiadają za niewielki udział emisji w ogólnym jej
bilansie, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę te
najbardziej szkodliwe dla zdrowia zanieczyszcze-

Udział energetyki i przemysłu w smogu

nia, jak pył zawieszony, czy benzo(a)piren. Dane
rzeczywiste w tym przypadku są bezwzględne.

Takie zestawienie sugerowałoby, że udział energetyki i przemysłu w emisji zanieczyszczeń jest

Możemy to uporządkować?

bardzo niewielki i nie stanowi źródła problemu.

Sprawdźmy np. pyły PM2,5, czyli to, co spędza

Pamiętajmy, że nie zawsze tak było. Zgoła od-

nam sen z powiek każdej zimy – udział sektora ko-

miennie wyglądała sytuacja 30 lat temu. Wtedy

munalno-bytowego, a więc gospodarstw domo-

udział energetyki również był dominujący pod

wych w ogólnym bilansie emisji wynosi 54 proc.,

względem emisji tlenków siarki, ale ilościowo wy-

podczas gdy energetyka to 6,5 proc, przemysł 4

glądało to zupełnie inaczej. Od tego czasu zostały

proc., zaś transport 10 proc.

poczynione ogromne nakłady techniczne, finansowe i organizacyjne na rzecz zmniejszenia emisji

Innym dominującym zanieczyszczeniem jest ben-

SOx z energetyki.

zo(a)piren. Przykładowym miastem, które bardzo
cierpi z powodu nadmiaru tego związka w powie-

Dzisiaj tak naprawdę emisja z energetyki stano-

trzu jest pana rodzinny Rybnik, ale to również sze-

wi 13 proc. tego, co emitowano 30 lat temu. Jeśli

reg innych miejscowości Śląska, Małopolski, czy

jednak spojrzymy na to, jak zmieniała się emisja

Dolnego Śląska. W skali kraju udział gospodarstw

pyłów czy benzoapirenu, zwłaszcza z sektora ko-

domowych w emisji tego zanieczyszczenia to 79

munalno-bytowego – tu już progresu nie zauwa-

proc., energetyki 16 proc., zaś udział przemysłu

żymy. Linia na wykresie jest praktycznie płaska.

i transportu oscyluje w granicach 0 proc.

W 1990 roku było mniej więcej tak samo, jak jest
obecnie – zmiany wynoszą kilka procent, często

Pyły i związany z nimi benzo(a)piren to właściwie

in plus.

dwa najbardziej istotne zanieczyszczenia, z powodu których cierpimy najmocniej. Ale są też zanie-

W takim razie czy smog towarzyszył nam „od

czyszczenia np. tlenkami azotu, gdzie winę przede

zawsze”, ale nie było świadomości, czy też gę-

wszystkim ponosi transport z udziałem na pozio-

sta zabudowa miast spiętrzyła problem? Ja sam

mie 37 proc. Gospodarstwa domowe generują 20

pamiętam, że gdy chodziłem do podstawówki,

proc., energetyka 24 proc., przemysł 2 proc. Tylko

to zimą całą drogę towarzyszył mi specyficzny

tutaj warto także podkreślić, że to znowu nie jacyś

zapach wędzonki. Wtedy myślałem, że to ot, za-

wyimaginowani „oni” nas trują, tylko to my sami –

pach zimy.

jeżdżący na co dzień samochodami.
Mam relację z pierwszej ręki z Chin – tam w nieJedynym „ważnym” zanieczyszczeniem, gdzie

których regionach dzieci myślą, że niebo jest sza-

udział energetyki zawodowej jest kluczowy, to

re. W życiu nie widziały niebieskiego nieba. Gdy

tlenki siarki. One faktycznie emitowane są przede

rysują rysunki, to niebo malowane jest szarą kred-

wszystkim z dużych kominów elektrowni. Udział

ką. Tam jest takie stężenie zanieczyszczeń. To jak

energetyki zawodowej w emisji SOx to obecnie

z pana dzieciństwem i wędzonką w powietrzu.

#ODDYCHAJPOLSKO
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A już poszukując początków smogu – był zawsze

Głównym składnikiem smogu zimowego (który

od kiedy zaczęliśmy intensywnie emitować za-

dominuje w Polsce nad smogiem letnim) jest pył

nieczyszczenia, a więc co najmniej od początków

zawieszony, czyli wszystkie te „pe-emy”: PM2,5,

rewolucji przemysłowej. Z pewnością słyszał pan

PM10 itd. One przede wszystkim trafiają do po-

choćby o Wielkim smogu londyńskim w 1952 roku,

wietrza z gospodarstw domowych – ze spalania

który nomen omen nie był pierwszym, a którymś

węgla, drewna i niejednokrotnie również śmieci.

z kolei przypadkiem takiego zanieczyszczenia.

Można jednoznacznie jednak stwierdzić, że węgiel jest kluczowym czynnikiem decydującym

Termin „smog” został ukuty w 1905 roku - a więc

o możliwości powstawania smogu.

problem dostrzeżono już ponad 100 lat temu.
A i w XIX w. odnotowano to zjawisko, choć jesz-

W gospodarstwach domowych spalamy bardzo

cze nie było na niego nazwy. Włóżmy między baj-

często węgiel kiepskiej jakości. To problem ostat-

ki stwierdzenie, że kiedyś nie było smogu.

nich dwóch dekad – wcześniej do gospodarstw
domowych trafiał dobry węgiel. Teraz spala się

Czym tak naprawdę jest smog?

często odpady z przetwarzania węgla – miały
i muły węglowe. To nawet dla kopalni stanowi
problem, a jednak sprzedaje się go do ogrzewania

Bardzo irytują mnie obrońcy węgla, ludzie, którzy

domów. Tak silnie zapylony surowiec rodzi maka-

twierdzą, że zawsze węglem palono i problemu nie

bryczne skutki środowiskowe.

było, a źródeł smogu szukają gdzie indziej – np.
w paleniu śmieci. Mnie się wydaje, że za smog od-

Istnieje „czysty” węgiel? Niektórzy twierdzą, że tak.

powiada węgiel, zaś palenie śmieci to przysłowiowa wisienka na tym niezbyt apetycznym torcie.

Nie możemy mówić o całkowicie czystym węglu,
ale już czystszym węglu lub czystszych techno-

Spalanie odpadów to poważny problem polskich

logiach jak najbardziej. Dobrej jakości węgiel

gospodarstw domowych, na szczęście z tenden-

z niewielką ilością składników mineralnych, spa-

cją malejącą – choćby dzięki intensywnym kontro-

lany w dobrych warunkach, w porządnej wyso-

lom od około dwóch sezonów grzewczych. Ale to

kosprawnej instalacji, może znacząco zmniejszyć

wciąż zjawisko powszechne, więc całkowita elimi-

ilość zanieczyszczeń w spalinach.

nacja takich zanieczyszczeń trochę zajmie.
Z węgla można również uzyskać produkt, który
Przy okazji warto tu rozwinąć kwestię, czym tak

będzie znacząco mniej problematyczny – przy-

naprawdę jest smog. Należy bowiem podkreślić,

kładem jest paliwo bezdymne, które w Polsce

że zanieczyszczenie powietrza nie równa się smo-

funkcjonuje np. pod nazwą handlową „błękitny

gowi, choć często spotyka się takie rozumienie

węgiel”. Ten wytwór jest wynikiem projektu zre-

zjawiska smogu. Aby można było mówić o smo-

alizowanego przez Instytut Chemicznej Przeróbki

gu potrzebny jest szereg czynników. Kluczowymi

Węgla. Do niedawna był on mało rozpowszech-

składnikami są pył i tlenek węgla, a także tlenki

niony, ale to może się zmienić. To zupełnie inna

siarki i azotu, czy lotne związki organiczne. Ale

jakość, jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń, która

aby te zanieczyszczenia uformowały się w smog

zmniejsza się znacząco. To jest nadal węgiel, jed-

potrzeba kolejnych czynników – to konkretne

nak poddany procesom obróbki termochemicznej.

warunki meteorologiczne i topograficzne – czyli

Jest odgazowany z substancji, które odpowiadają

np. brak wiatru, brak opadów, inwersja termiczna,

choćby za powstawanie benzo(a)pirenu.

a jeśli to wszystko złoży się nam z topografią nieckową czy dolinną – nieszczęście gotowe.
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Wyczuwam optymizm.

kiego wprowadzenia?
Tak, jestem dobrej myśli. Choć nie obejdzie się bez
Zdecydowanie. Choćby w Nowym Sączu w toku

zaostrzania przepisów. Kilka województw wpro-

są plany związane z produkcją i dopłatami do

wadziło uchwały antysmogowe, ale trzeba sze-

tego rodzaju paliwa. Warto jednak podkreślić,

roko wprowadzić rozwiązania krakowskie. Dużo

że to rozwiązanie, które nie powinno stanowić

zależy jednak od lokalizacji. Są miejsca, gdzie

rozwiązania docelowego, a jedynie przejściowe.

węgiel jest dziś jedynym rozwiązaniem – ciężko

Przez najbliższe np. 10 lat, zanim uporamy się wy-

w takiej sytuacji wymagać od kogoś, że z niego

mianą palenisk na niskoemisyjne, tj. np. gazowe,

zrezygnuje. Wraz z zakazami i restrykcjami musi

czy OZE, wykorzystanie paliw bezdymnych, na-

iść rozwój infrastruktury gazowej, termomoder-

wet spalanych w dotychczasowych paleniskach

nizacja budynków, przystosowanie do używania

węglowych, może przyczynić się do zauważalnej

energii pochodzącej z OZE, które stają się realną

poprawy jakości powietrza.

alternatywą dla paliw stałych, nawet w miejscach,
gdzie brakuje dziś sieci gazowych, czy ciepłowni-

Program Czyste Powietrze

czych. Potrzebne jest również wsparcie dla ludzi
uboższych. Istnieje zjawisko ubóstwa energetycznego, które stawia człowieka w sytuacji, w której

Skoro poruszamy kwestię decyzji administracyj-

nie jest on w stanie zapewnić sobie innych źródeł

nych – jak właściwie ocenia pan walkę ze smo-

energii. Zatem, abyśy mogli osiągnąć spodziewa-

giem w Polsce?

ny skutek, cały szereg narzędzi musi zostać uruchomionych jednocześnie.

Weźmy Program Czyste Powietrze, który jest
świetną ideą. Gorzej jednak z jego skutecznością,

Gdy tworzony jest miejscowy plan zagospodaro-

przynajmniej jak dotychczas. Wielkim utrudnie-

wania przestrzennego, albo gdy wydawane jest

niem jest to, że obsługa tego programu odbywa

pozwolenie na budowę, absolutnym wymogiem

się w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środo-

powinien być nakaz podłączenia do sieci ciepłow-

wiska i Gospodarki Wodnej. Dla osób starszych

niczej lub gazowej. Oczywiście, jeśli taka istnieje.

lub niezaradnych życiowo, wypełnienie skompli-

W takich miejscach, na poziomie prawa lokalnego,

kowanego wniosku i dostarczenie go do być może

powinien być całkowity zakaz stawiania w domu

oddalonego mocno miasta wojewódzkiego, jest

kotła węglowego. To jednak wymaga dostosowa-

nielada wyzwaniem. Wiem jednak, że część sa-

nia przepisów do takich rozwiązań.

morządów podjęło starania, by zarządzanie środkami na ochronę środowiska odbywało się już na
poziomie gminnym. To powinno zwiększyć liczbę

Samochody elektryczne... na węgiel?

składanych wniosków, a tym samym również liczbę wymienianych palenisk.

Porozmawialiśmy o gospodarstwach domowych,
energetyce czy przemyśle. Pozostaje transport.

Wydaje się, że istnieją fundusze, za które znaczą-

Czy w państwie, w którym energia pochodzi

cą część urządzeń można wymienić. Są również

z węgla, przerzucanie się na samochody elek-

rozwiązania prawne i administracyjne. Potrzeba

tryczne ma sens? Wiele osób twierdzi, że nie. Ja

sprawnego zarządzania i czasu.

czuję, żę niesłusznie.

#ODDYCHAJPOLSKO

map.airly.eu

Jasne, możemy humorystycznie stwierdzić, że

du oddechowego człowieka. Rozwój transportu

w Polsce samochody elektryczne są na węgiel.

elektrycznego w miastach, szczególnie w przy-

Przyjrzyjmy się jednak faktom: dzięki ustawo-

padku transportu publicznego, przyczyni się zna-

dawstwu i wymogom technologicznym, dzisiaj

cząco do poprawy jakości powietrza w tych mia-

energetyka węglowa emituje znacząco mniej za-

stach, czyli tam gdzie żyjemy i gdzie tego czystego

nieczyszczeń, choćby dzięki sprawnym i zaawan-

powietrza potrzebujemy najbardziej.

sowanych systemom filtrującym i odpylającym.

Filtry zamontowane
w zawodowych elektrowniach
mogą mieć skuteczność
oczyszczania dochodzącą
do 99,95 proc. Właśnie tyle
zostaje na filtrach, pozostałe
0,05 proc. trafia do atmosfery.
To sprawia, że sens jest i to
z kilku względów.

„Dążyć do rezygnacji ze spalania paliw
stałych”
W takim razie na sam koniec, skoro zanieczyszczone powietrze to nasz wspólny problem – co
powiedziałby pan ludziom, by sami chcieli przeciwdziałać temu zjawisku?
Przede wszystkim powinniśmy wziąć pod uwagę,
że to nasze codzienne aktywności, to w jaki sposób ogrzewamy nasze domy i mieszkania, czy to
z jakich środków transportu korzystamy, w znacz-

Po pierwsze, oczyszczanie spalin na poziomie

nym stopniu wpływa na jakość powietrza.

elektrowni jest dużo lepsze niż na poziomie samochodu. Filtry cząstek stałych, katalizatory
z czasem się zużywają, a właściciele pojazdów
nie zawsze dbają o ich wymianę. Poczyniono
więc plany, by skrupulatniej kontrolować systemy
filtrujące w samochodach, natomiast trudno powiedzieć jak wygląda praktyka kontroli. Pod tym
względem samochody elektryczne są lepsze.

Chcąc zatem zadbać o czyste
powietrze powinniśmy dążyć
do rezygnacji ze spalania paliw
stałych na rzecz wykorzystania
paliw gazowych, ciepła
sieciowego, czy odnawialnych
źródeł energii.

Po drugie, samochody na prąd w miejscu w którym jeżdżą, a więc dookoła nas, na ulicach miast
i miasteczek, nie emitują zanieczyszczeń. Przynaj-

To oczywiście wymaga inwestycji, ale przy dzi-

mniej tych ze spalania, bo samochód elektryczny

siejszych możliwościach wykorzystania różnorod-

nie jest zeroemisyjny. Część zanieczyszczeń po-

nych instrumentów finansowych wspierających

chodzi choćby ze ścierania opon o nawierzechnię

wymianę palenisk, jest to łatwiejsze niż kiedyś.

jezdni czy ze ścierania klocków hamulcowych. To
wszystko lata sobie wpowietrzu – warto o tym

Drugim ważnym aspektem jest ograniczenie do

pamiętać.

niezbędnego minimum konieczności korzystania
z indywidualnego transportu samochodowe-

Po trzecie, nawet jeśli do zasilenia tysięcy samo-

go. Zdecydowanie bardziej korzystne z punktu

chodów elektrycznych potrzeba będzie mnóstwo

widzenia jakości powietrza jest podróżowanie

prądu, to wyprodukowanie go w elektrowni spra-

transportem publicznym, a jeśli to możliwe rowe-

wia, że zanieczyszczenia będą wydalane na pozio-

rem lub piechotą. Zatem każdy z nas, dokonując

mie wysokich kominów, a nie na poziomie ukła-

swoich wyborów dotyczących sposobu ogrze-
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wania budynków i sposobu podróżowania może
wpływać na jakość otaczającego nas powietrza,

Prof. nzw. dr hab. inż. Artur Badyda

którym przecież wszyscy oddychamy.
specjalizuje się w zakresie procesów zarządzania
ochroną środowiska, oddziaływania przedsięwzięć transportowych na środowisko oraz konsultacji społecznych przy dużych inwestycjach
infrastrukturalnych i przemysłowych. Naukowo
zajmuje się oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na środowisko, a przede wszystkim na
zdrowie człowieka. Były doradca Ministra Środowiska i członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko. Obecnie m.in. członek
zespołu do spraw wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie przy Ministrze Zdrowia, Przewodniczący Komisji Młodzieży w Naczelnej Organizacji Technicznej, członek zespołu do spraw
zanieczyszczenia powietrza w Urzędzie M.St.
Warszawy. Artykuły publikował m.in. w takich czasopismach jak: „Polish Journal of Environmental
Studies”, „Environment Protection Engineering”,
„European Respiratory Journal” oraz „Advances in
Experimental Medicine and Biology”.

Województwo małopolskie charakteryzuje się najwyższym średnim
stężeniem pyłów zawieszonych PM10.
Porównując średnie zanieczyszczenie dla Krakowa do średniego zanieczyszczenia gmin ościennych można
zauważyć, że ościenne gminy generują większą ilość zanieczyszczeń niż Kraków. Jest to tzw. „obwarzanek
krakowski”. Tylko 3 na 14 gmin mają niższe średnie stężenie pyłów PM10 niż Kraków. Najwyższe stężenia
zanotowano w Liszkach, Czernichowie i Zabierzowie. Dla danych zebranych przez sensor w Skawinie
zaobserwowano prawie trzykrotnie wyższe stężenia pyłu niż w Krakowie, jednak ze względu na możliwą
niereprezentatywność próbki postanowiliśmy nie uwzględniać tych danych. Wysokość zanieczyszczenia
w pozostałych gminach ościennych jest nieznacznie wyższa niż w samym Krakowie.

PATRYK MOTYKA
W ROZMOWIE

Z Dorotą Franczukowską,
MENEDŻER W PWC,
KOORDYNATOR PROGRAMU „BIZNES KONTRA SMOG”

Jak wielki biznes
walczy ze
smogiem?
„Polegając na kapitale ludzkim firm,
udało się stworzyć coś wartościowego”

12

- Dla nas raport o domach ubóstwa był sygnałem, że jest duża potrzeba wiedzy na temat źródeł
problemu smogu w Polsce. Dlatego postanowiliśmy skupić się na edukacji, która jest centralnym punktem wszystkich innych działań w walki
o czyste powietrze – mówi w rozmowie z Onetem
Dorota Franczukowska z PwC, poruszając temat
programu „Biznes kontra smog” i raportu „Domy
ubóstwa. Warunki mieszkaniowe osób ubogich”.
PM: Czym jest program „Biznes kontra smog”?
DF: To wolontariat pracowniczy, który powstał we
współpracy z firmami z obszaru Krakowa. Wspólnie wypracowaliśmy pomysł, by nasi pracownicy
zostali wyszkoleni przez Krakowski Alarm Smogowy, a następnie edukowali dzieci w szkołach
i przedszkolach na tematy związane ze smogiem.
Jak powstaje, jak bardzo jest szkodliwy, jak się
należy zachowywać, gdy stężenia są najwyższe
i przede wszystkim, co każdy z nas może zrobić, by
minimalizować swój negatywny wpływ w tym zakresie. Wspiera nas także Stowarzyszenie ASPIRE.
Jak zrodził się pomysł na program?
Jego zalążek powstał w styczniu 2017 r., gdy
mieliśmy do czynienia z rekordowymi stężeniami zanieczyszczeń powietrza. Wtedy okazało się,
że smog to nie tylko zjawisko niekorzystne środowiskowo, ale stał się poważnym problemem
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społecznym i ekonomicznym. Firmy ulokowane

skupimy się na obrzeżach Krakowa, bo w tzw. ob-

w miejscu, gdzie jest smog, mają problemy z pozy-

warzanku jest zdecydowanie największy problem.

skaniem najlepszych pracowników, specjalistów

Nie znaczy to, że w samej stolicy Małopolski wo-

światowej klasy, bo ci zwyczajnie nie chcą oddy-

lontariusze nie będą już działać, ponieważ kwestia

chać trującym powietrzem. Jest też większa rota-

smogu nie jest tu jeszcze całkowicie rozwiązana.

cja kadr, bo pracownicy często przeprowadzają
się do miast, gdzie sytuacja jest mniej poważna.

A dlaczego firmy kojarzone z wielkim biznesem
w ogóle zaczęły poruszać ten temat?

Postanowiliśmy zrobić coś w tym zakresie, realizując nadrzędny cel PwC, jakim jest budowanie

Dlatego, że każdy, kto ma choćby podstawową

zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów.

świadomość problemu, jest trochę zmęczony

Chodzi o inicjowanie działań i angażowanie się

i chce wziąć sprawy w swoje ręce. To dobre narzę-

w takie projekty, które mają społeczny, istotny

dzie. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób działać –

dla wielu ludzi wymiar. Tak powstał „Biznes konta

na wielu poziomach jest to trudne działanie. Pole-

smog”, do którego zaprosiliśmy inne firmy. Dzięki

gając na kapitale ludzkim firm, udało się stworzyć

współpracy zawsze udaje się zrobić więcej.

coś wartościowego.

Jaka była skala przedsięwzięcia?

PwC wraz z Krakowskim Alarmem Smogowym
opublikowało też raport „Domy ubóstwa. Warunki

W pierwszej edycji udało nam się podwoić zakła-

mieszkaniowe osób ubogich”. Co z niego wynika?

dany cel. Liczyliśmy, że dotrzemy do pięciu tysięcy
dzieci, udało się dotrzeć do 10 tys. Jesteśmy z tego

Ten raport był dla nas przyczynkiem do stworzenia

bardzo dumni i mamy nadzieję, że druga edycja, któ-

programu „Biznes kontra smog”. Wiedzieliśmy bo-

rą już planujemy, przyniesie jeszcze lepsze rezultaty.

wiem, że nie jest dobrze, zwłaszcza w Małopolsce.
Chcieliśmy się jednak dowiedzieć, na czym polega

Czyli są plany większej ekspansji?

problem i jakie narzędzia można tutaj wdrożyć. Dla
mnie jednym z najbardziej szokujących wyników

Tak. Widzimy, że ekspansja dotyczy nie tylko dzie-

raportu (bazował on na zgłoszeniach do programu

ci, ale też pracowników, którzy chcieliby się wy-

Szlachetna Paczka – red.), było to, że 27 proc. do-

edukować i następnie uczyć najmłodszych. Chęt-

mostw odwiedzanych przez wolontariuszy wodę

nych jest coraz więcej. Szefowie firm też są coraz

użytkową czerpie z postawienia garnka na piecu

bardziej zainteresowani tematem. Rośnie też za-

i zagrzania wody, ponieważ do ciepłej nie ma do-

interesowanie u rodziców i dziadków tych dzieci,

stępu. 60 proc. tych domów jest kompletnie nie-

które stają się naszymi „strażnikami czystego po-

ocieplonych, nie dotarł tu program termomoder-

wietrza”. Zasięg programu jest więc dużo szerszy

nizacyjny. Ci ludzie nie mają pieniędzy, mają też

niż te 10 tys. wyedukowanych najmłodszych.

niską świadomość problemu, a wkładając do pieca
te ilości węgla lub innych paliw stałych, puszczają

Kolejna edycja przyniesie większy zasięg geogra-

swoje pieniądze w komin i dziury w oknach, bo to

ficzny?

ciepło ucieka. Ogrzewają okolice.

W pierwszej edycji zasięg dotyczył Krakowa

Czy autorzy raportu mają gotowe recepty, jak

i punktowo naszych biur w całej Polsce: czyli jesz-

rozwiązać problemy ubóstwa energetycznego?

cze Łódź, Gdańsk, Warszawa. W tym roku dołączy
Poznań i Wrocław. Jeśli chodzi o głównych uczest-

To narzędzie do uświadomienia naszym rządzącym

ników programu, czyli firmy z Krakowa, w tym roku

gdzie leży problem i na czym polega ubóstwo ener-

#ODDYCHAJPOLSKO

map.airly.eu

getyczne. Jest ono trudne do zbadania. To, że udało

• 60 proc. domów jednorodzinnych zamieszki-

nam się zaangażować wolontariuszy Stowarzysze-

wanych przez osoby zgłoszone do Programu

nia „Wiosna”, którzy mogli najzwyczajniej porozma-

jest zupełnie nieocieplona, a dalsze 14 proc.

wiać z ludźmi i dowiedzieć się, jakie są ich bolącz-

posiada jedynie częściowe ocieplenie.

ki, to źródło do dalszych działań. Na przykład do

• Aż 90 proc. domów jednorodzinnych ogrze-

wzmocnienia programu termomodernizacyjnego,

wanych jest za pomocą paliw stałych – węgla

czy zwiększenia ulgi termomodernizacyjnej.

i drewna. Średni wiek kotła na węgiel to 14 lat
w związku z czym urządzenia te będą musiały

Problem ubóstwa energetycznego okazuje się
wcale niemały.

być wkrótce wymienione.
• W aż 24 proc. domów jednorodzinnych oraz
10 proc. mieszkań w budownictwie wielo-

Tak. To na tyle specyficzna forma ubóstwa, że część
z osób, które pod niego podlega, niekoniecznie jest

rodzinnym głównym źródłem ciepła są stare
piece kaflowe. Ich średni wiek to 40 lat.

„formalnie” ubogich według definicji, natomiast

• Mieszkańcy aż 27 proc. budynków nie mają do-

spełniają definicję ubóstwa energetycznego ze

stępu do ciepłej wody w kranie – zmuszeni są

względu na warunki, w jakich mieszkają. Dla nas ra-

podgrzewać wodę w garnku, na kuchniach gazo-

port o domach ubóstwa był sygnałem, że jest duża

wych, elektrycznych lub piecach na paliwa stałe.

potrzeba wiedzy na temat źródeł problemu smogu

• W aż 33 proc. domów jednorodzinnych stwier-

w Polsce. Dlatego postanowiliśmy skupić się na

dzono, że pomieszczenia są niedogrzane.

edukacji, która jest centralnym punktem wszystkich innych działań w walki o czyste powietrze.

Pełna wersja raportu „Domy ubóstwa.
Warunki mieszkaniowe osób ubogich”:

Co wynika z raportu „Domy ubóstwa.
Warunki mieszkaniowe osób ubogich”?
Podstawowym celem badania „Domy ubóstwa”
było zdiagnozowanie sytuacji mieszkaniowej osób
i rodzin należących do szeroko zdefiniowanej sfery
ubóstwa w Polsce. Szczególny nacisk położono na
kwestie związane z rodzajem i stanem technicznym wykorzystywanych w zamieszkiwanych loka-

Dorota Franczukowska

lach źródeł grzewczych oraz jakością budynków ze
względu na kryterium izolacyjności cieplnej.

Marketing, Communications and Business Development Manager w PwC – globalnej sieci przed-

Badanie przeprowadzone zostało dzięki współpra-

siębiorstw świadczących usługi księgowe, audy-

cy Krakowskiego Alarmu Smogowego, PwC Polska

torskie i doradcze. Inicjator i koordynator programu

oraz Stowarzyszenia Wiosna. Objęło ono 705 lokali

„Biznes kontra smog” zrzeszającego 10 przedsię-

mieszkalnych osób i rodzin zgłoszonych do Progra-

biorstw (Akamai, Amway, Aon, CANPACK Group,

mu Szlachetna Paczka z terenu województwa ma-

Cisco, Hitachi Vantara, Herbalife Nutrition, Jacobs

łopolskiego. Co można wywnioskować z raportu?

(Ch2M), Wilson HCG oraz Zurich Insurance Com-

• 2/3 osób zgłoszonych do Programu Szlachet-

pany LTD). Celem projektu jest edukacji dzieci

na Paczka zamieszkuje domy jednorodzinne –

i młodzieży w zakresie smogu i czystości powie-

stan tych budynków jest znacznie gorszy niż

trza. Koordynator raportu „Domy ubóstwa - wa-

budynków wielorodzinnych.

runki mieszkaniowe osób ubogich”.
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DR HAB. INŻ. PIOTR

A. KOWALSKI ,

WFIIS AGH, IBS PAN,
EKSPERT AIRLY DS. UCZENIA MASZYNOWEGO

Czy sztuczna
inteligencja
może
prognozować
jakość
powietrza?

13

Jakość powietrza jest bardzo ogólnym pojęciem,
jednak w ostatnich czasach bardzo często pod
tym pojęciem kryją się dwie główne składowe
zanieczyszczeń – pisze dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. AGH, ekspert Airly ds. uczenia maszynowego, naukowiec z Wydziału Fizyki i Informatyki
Stosowanej AGH i Instytutu Badań Systemowych
PAN. Pierwszą z nich są różnego rodzaju gazy, np.
CO2, SO2, NOx, węglowodory itp., drugą zaś są
substancje stałe takie jak bezopiren czy aerozole atmosferyczne oznaczane jako PM 10, PM 2.5
oraz PM 1.0. Te ostanie frakcje zanieczyszczeń
przeważnie są wynikiem spalania węgla, drewna,
biomasy, ale także pochodzą z ruchu drogowego.
W czasie emisji tworzy się pył zawierający drobne
ziarenka, których średnica wynosi do 10, 2,5 oraz
1 mikrometrów odpowiednio. Zjawisko występowania takiego pyłu jest bardzo niebezpieczne ze
względu na możliwość przedostania się bardzo
małych drobinek do naszych płuc i w konsekwencji wpływają one niekorzystnie na wiele układów
naszego organizmu.

Czyste powietrze wyzwaniem
cywilizacyjnym
W dzisiejszych czasach stoi przed nami potężne
zadanie ochrony dóbr naturalnych, a niewątpliwie jednym z nich jest czyste powietrze. Z drugiej
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strony należy sobie zdawać sprawę, iż na obecnym

praktycznym, równolegle, a może nawet szybciej,

poziomie rozwoju cywilizacji, nie jesteśmy w stanie

rozwija się teoria sieci neuronowych.

przywrócić jakości powietrza do stanu sprzed kilku wieków. Jednak możemy mieć duży wpływ na

W ogólnym skrócie możemy powiedzieć, że sieci

minimalizację emisji szkodliwych zanieczyszczeń

neuronowe są bardzo uniwersalnym narzędziem,

do atmosfery. W ramach tego wyzwania możemy

które bazując na danych wzorcowych pozyskanych

rozważyć dwa obszary badawcze związane z jako-

w przeszłości, w trakcie procesu uczenia zamie-

ścią stanu powietrza, pierwszym z nich jest jego

niają swoje parametry a czasem nawet strukturę,

monitoring, natomiast drugim jest predykcja, czyli

by móc wykryć pewne zależności między danymi.

określenie owej jakości powietrza w przyszłości.

Po udanym procesie uczenia sieć neuronowa jest
w stanie wskazać, jak modelowane zjawisko zacho-

Monitoring zapewniający przejrzysty interfejs re-

wałoby się dla zupełnie nowych danych.

alizowany jest poprzez portal airly.eu. Dzięki niemu
możemy na bieżąco śledzić stan zanieczyszczeń re-

Prognoza zanieczyszczeń powietrza jest bardzo

prezentowany przez gazy oraz pyły PMx w postaci

trudnym zadaniem koncepcyjnym i obliczenio-

kolorowej mapy. Oczywiście dużym wyzwaniem

wym, wymagającym znacznych nakładów badań

dla dzisiejszej nauki i techniki jest stworzenie inteli-

i symulacji. Wiele ośrodków naukowych oraz firm

gentnych algorytmów pozwalających na określenie

komercyjnych pracuje nad efektywnymi procedu-

stężania mierzonych wartości pomiędzy stacjami

rami próbującymi wskazać stan zanieczyszczeń

gęstej siatki urządzeń pomiarowych, która jest nie-

powietrza w kolejnych chwilach czasu.

wątpliwie domeną firmy Airly.
Niestety większość z nich, określa wyłącznie
Znacznie trudniejsze w realizacji jest zagadnie-

średnio dobowy poziom zanieczyszczenia w na-

nie przewidzenia stężenia poszczególnych skła-

stępnym dniu. Na podstronie portalu Airly można

dowych gazów i pyłów PM w przyszłości, co

zobaczyć prognozę zanieczyszczeń w postaci in-

więcej zupełnie inaczej wygląd to zadanie, jeśli

deksu CAQI, co więcej, przewidywania jakości po-

założymy, że zamiast estymacji średniej wartości

wietrza obejmują estymacje stanu zanieczyszczeń

kondensacji w następnym dniu, chcemy uzyskać

na najbliższą dobę, godzina po godzinie.

24 wielkości reprezentujące predykcje godzina po
godzinie. Ze względu na bardzo wiele emiterów

W celu realizacji tak postawionego zadania zasto-

zanieczyszczeń i różnorodny ich charakter, do za-

sowano innowacyjne rozwiązania algorytmiczne

dania predykcji należy użyć bardzo zaawansowa-

z zakresu uczenia maszynowego (ang. Machine Le-

nych narzędzi obliczeniowych odznaczających się

arning). Obecnie stosowany algorytm predykcyjny

możliwością odkrywania wiedzy z danych.

jest oparty o metodologię sztucznych sieci neuronowych, których zadaniem jest predykcja stanu

Uczenie maszynowe w przewidywaniu
poziomu zanieczyszczeń

zanieczyszczeń powietrza, bazująca na danych
z przeszłości oraz estymacji prognozy wybranych
parametrów meteorologicznych (takich jak: siła
wiatru, temperatura czy też wilgotności powietrza).

Sztuczne sieci neuronowe należą do domeny informatyki, a w szczególności do inteligencji obli-

Na podstawie tak stworzonego zestawu danych,

czeniowej, która bardzo dynamicznie się rozwija,

zindywidualizowana struktura neuronowa, uży-

mając zastosowanie w gruncie rzeczy nieskoń-

wając nowoczesnych procedur uczenia, stara się

czonym wolumenie zagadnień praktycznych.

wykryć pewne zależności w danych uczących, tak

Naturalnie, aby wyjść naprzeciw zagadnieniom

aby w przyszłości można było określić, w jaki spo-

#ODDYCHAJPOLSKO

map.airly.eu

sób będzie zmieniać się stan zanieczyszczenia na
danym obszarze.

W tym miejscu warto
podkreślić, iż cały czas w Airly
trwają prace badawcze
nad nowszymi, a co więcej,
efektywniejszymi algorytmami
predykcji stanu zanieczyszczeń
powietrza.
Procedury te należą do szpicy najnowocześniejszych sieci neuronowych, których topologia
i metody uczenia osadzone są w tak zwanych

dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. AGH

głębokich strukturach neuronowych (ang. Deep
Learning). Ten ultranowoczesny nurt w domenie

Piotr A. Kowalski jest naukowcem, pracującym

inteligencji obliczeniowej, stosowany jest z po-

na stanowisku profesora AGH na Wydziale Fizy-

wodzeniem do wielu bardzo trudnych zagadnień,

ki i Informatyki Stosowanej, a także w Instytucie

takich jak choćby rozpoznawanie przeszkód na

Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

drodze, wspomaganie podejmowania decyzji czy

W 2003 r. uzyskał tytuł magistra „Teleinforma-

tłumaczenie mowy pomiędzy różnymi językami,

tyki” oraz „Automatyki” (oba z wyróżnieniem) na

we wszystkich przypadkach odbywa się to w try-

Politechnice Krakowskiej, w 2009 roku obronił

bie reżimu czasu rzeczywistego.

doktorat z zakresu inteligentnej analizy danych,
natomiast w 2018 uzyskał stopień doktora habi-

W tym krótkim artykule łatwo można było ujrzeć,

litowanego w dyscyplinie informatyki w Polskiej

iż algorytmy i techniki należące do domeny inteli-

Akademii Nauk. Od 2018 roku związany jest

gencji obliczeniowej mogą zdziałać cuda. Ogromne

firmą Airly, w której pełni funkcje eksperta ds.

zainteresowanie przemysłu sztuczną inteligencją

uczenia maszynowego i odpowiedzialny jest za

a w szczególności sieciami neuronowymi powo-

badania naukowe oraz realizację procedur pre-

duje bardzo dynamiczny ich rozwój. Przekłada się

dykcji jakości powietrza. Jego zainteresowania

to bezpośrednio na możliwość zastosowania coraz

badawcze osadzone są w dziedzinie technologii

to nowych struktur sieci neuronowych w takich

informatycznych i koncentrują się na inteligent-

dziedzinach jak choć by ekologia, która z racji swo-

nych metodach (sieci neuronowe, systemy roz-

jej natury raczej dość daleko jest od informatyki.

myte i algorytmy inspirowane naturą) w zasto-

Synergia tak odmiennych dziedzin jest w stanie

sowaniu do złożonych systemów i algorytmów

wyjść naprzeciw wyzwaniom, które są bardzo

odkrywania wiedzy.

bliskie i potrzebne ludziom zarówno na co dzień,
jak i w znacznie dłuższym horyzoncie czasowym.
Dzięki takim zdobyczom nauki, w szczególności informatyki, możemy w dzisiejszych czasach sięgać
po algorytmy rozwiązujące zagadnienia i problemy,
które dotychczas były tylko w naszych marzeniach
oraz książkach fantastycznych.
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KAMILA KNAP ,
WSPÓŁZAŁOŻYCIELKA SMOGATHONU

Smogathon
– technologie
wymierzone
w smog

Antysmogowe rozwiązania
technologiczne są dostępne, wystarczy
odpowiednio z nich korzystać.

14

Problemem zanieczyszczenia powietrza jest wyzwaniem niezwykle kompleksowym i dotykającym wielu stref życia. Czy to oznacza, że mamy
w nieskończoność czekać i oddychać zatrutym
powietrzem kolejne lata? Nie! Na szczęście z pomocą już teraz przychodzi technologia i innowacje, które są w stanie pomóc w walce ze smogiem.
Smogathon powstał w Krakowie w 2015 roku
z inicjatywy czwórki znajomych. Sfrustrowani stanem powietrza, którym oddychaliśmy postanowiliśmy wykorzystać do podjęcia działania energię
marnowaną na narzekanie. Pierwszy Smogathon
był hackathonem, skupił krakowskich entuzjastów startupów i innowacji. W latach 2016, 2017
i 2018 poszukiwaliśmy najlepszych technologii
antysmogowych na całym świecie, organizując
półfinały wydarzenia m.in. w Polsce, Brazylii, USA,
Wielkiej Brytanii, Indiach i Chinach.
Przez niespełna 5 lat działalności Smogathon dotarł z przekazem do 40 milionów ludzi na całym
świecie i przekazał prawie 1 milion złotych na
nagrody dla uczestników oraz na wsparcie firm
i startupów walczących ze smogiem za pomocą technologii. Ponadto, aktywnie wspomagamy
wdrażanie rozwiązań projektów w ponad 50 krajach, w tym w Polsce.
W 2019 Smogathon poszukuje odpowiedzi na
problemy organizacyjno-technologiczne związa-
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ne ze smogiem. Podczas hackathonu opartego
o dane, uczestnicy będą rozwiązywać realne problemy zgłoszone m.in. przez Urząd Miasta Krakowa czy Krakowski Alarm Smogowy.
Istnieje coraz więcej rozwiązań, które mogą pomóc w walce ze smogiem. Od oczyszczaczy i masek, przez sieci sensorów zanieczyszczenia, tusz
powstający z przefiltrowanego pyłu, autobusowe
przystanki antysmogowe czy dodatki do paliwa.
Warto z nich korzystać, bo prosty oczyszczacz
powietrza realnie poprawi jakość powietrza w naszym mieszkaniu.

Kamila Knap
współzałożycielka Smogathonu, prawnik i aktywistka ekologiczna.

Airly powstało w 2016 roku w Krakowie jako
projekt stworzony przez czterech absolwentów
Akademii Górniczo-Hutniczej - Wiktora Warchałowskiego, Michała Miśka, Aleksandra Koniora
i Michała Kiełtyki. Firma stworzyła kompletny
system do monitoringu jakości powietrza, na
który składają się zaprojektowane i tworzone
w całości w Małopolsce sensory jakości powietrza, interaktywna mapa, aplikacja mobilna, API,
a także autorski algorytm sztucznej inteligencji
umożliwiający prognozę jakości powietrza.
System monitoringu jakości powietrza Airly
pomaga budować świadomość i gromadzić informacje na temat przyczyn zanieczyszczenia
powietrza na danym terenie. Ta wiedza pozwala
lokalnym władzom na planowanie i wdrażanie
rozwiązań, które wpłyną pozytywnie na poprawę jakości powietrza. Przed końcem 2019 roku
Airly może pochwalić się ponad 3000 aktywnych
sensorów jakości powietrza działających w ponad 20 krajach Europy, Azji i Afryki. Airly w ciągu
niespełna 3 lat stało się liderem pod względem
monitorowania jakości powietrza w Polsce, a teraz dąży do stworzenia globalnej sieci i aplikacji informującej o jakości powietrza wszystkich
mieszkańców świata.

Największy portal i codzienne źródło informacji
milionów Polaków. Ikona BYCIA NA BIEŻĄCO.
Od ponad 20 lat dostarcza newsy, ciekawostki,
porady i inspiracje. Dzisiaj Onet pomaga użytkownikom odnaleźć się w informacyjnym chaosie
tak, aby nic ważnego ich nie ominęło. Krótkie,
aktualne treści, autorskie formaty wideo i znani
dziennikarze pozwalają szybko się dowiedzieć,
zrozumieć i zaufać informacjom jakie znajdują się
na portalu. Oprócz serwisu, Onet to także poczta
email kilku milionów Polaków, a także nagradzana na świecie aplikacja mobilna z komendą głosową „Onet, czytaj!”. Onet to najsilniejsza marka
internetowa w Polsce.

Airly sp. z o.o.
ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków
map.airly.eu

