
Polacy nie są informowani o zanieczyszczeniu powietrza – apel Polskiego 

Alarmu Smogowego do mediów publicznych  
 

Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Mimo to, Polacy 

nie są informowani przez media publiczne o aktualnej jakości powietrza. Brak informacji 

prowadzi do sytuacji, w której wzrasta zagrożenie zdrowia i życia Polaków. 

 

Nieświadomość zagrożenia sprawia, że nie jesteśmy w stanie chronić swojego zdrowia przed 

negatywnym wpływem zanieczyszczenia powietrza w dni, kiedy stężenia rakotwórczych 

pyłów są największe.  

 

Polski Alarm Smogowy zwraca się z apelem do władz mediów publicznych o dołączenie 

informacji o aktualnej i przewidywanej jakości powietrza do prognozy pogody 

przedstawianej w krajowych oraz regionalnych stacjach radiowych i telewizyjnych. 

 

Jak wskazują badania Krakowskiego Alarmu Smogowego przeprowadzone wśród gmin i 

instytucji regionalnych w czterech województwach o największym zanieczyszczeniu powietrza 

(małopolskie, śląskie, dolnośląskie i łódzkie), informacje o smogu dostępne są głównie na 

specjalistycznych stronach internetowych. Do pozytywnych wyjątków w tym względzie należy 

Radio Kraków czy TVP Katowice, które regularnie informują o aktualnej jakości powietrza w 

regionie. Nawet gminy, które posiadają stacje monitoringu powietrza nie robią praktycznie 

nic aby powiadamiać swoich mieszkańców o aktualnej jakości powietrza. Również 

powiadamianie przez powiatowe centra zarządzania kryzysowego nie funkcjonuje tak jak 

powinno. Brak szerokiego i łatwego dostępu do informacji o zanieczyszczeniu powietrza 

naraża zdrowie mieszkańców Polski.  

 

Aż 65% mieszkańców analizowanych województw nie czuje się dobrze poinformowana o 

aktualnej jakości powietrza, a 70% chciałaby mieć dostęp do takich informacji. Jedynie kilka 

procent mieszkańców badanych województw jest w stanie wymienić konkretne 

zanieczyszczenia powietrza; mamy też nikłą wiedzę na temat wpływu oddychania 

zanieczyszczonym powietrzem na nasze zdrowie
1
. 

 

„Upowszechnienie informacji o smogu w mediach ogólnopolskich i regionalnych pozwoliłoby 

na znaczący wzrost świadomości Polaków w kwestii zanieczyszczenia powietrza i dałoby 

mieszkańcom naszego kraju szansę na podjęcie kroków chroniących zdrowie w dni o wysokim 

zanieczyszczeniu. Uważamy, że podawanie informacji kluczowych dla ochrony zdrowia 

publicznego, a za takie należy uznać informacje o wysokim zanieczyszczeniu powietrza, jest 

wypełnianiem misji publicznej przed media.”, mówi Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu 

Smogowego. 

 

„Dostęp do informacji o złej jakości powietrza w danym dniu powinien być szybki i 

powszechny, czego nie da się osiągnąć bez aktywnego udziału mediów. Obecnie w dni, w 

                                                 
1 Dane z badań opinii publicznej przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 1000 osób, mieszkańców 

województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego. Dane z badań dostępne w raporcie: Co 

wiemy o smogu? Informowanie o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce, dostępnym na: 

www.krakowskialarmsmogowy.pl/infoair 

 



których powietrze jest bardzo zanieczyszczone dzieci bawią się w przedszkolnych ogródkach, 

osoby starsze i kobiety w ciąży spacerują, a aktywni biegają. W ten sposób znacznie 

zwiększamy ekspozycję na zanieczyszczenie powietrza i jego negatywne oddziaływanie na 

nasze zdrowie. Każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera 

45 000 osób
2
. Części z tych zgonów można było uniknąć gdybyśmy odpowiednio chronili się 

w dni smogowe. Dlatego tak ważne jest szerokie poinformowanie społeczeństwa o wysokim 

zanieczyszczeniu powietrza w danym dniu.” - dodaje Ewa Lutomska z Polskiego Alarmu 

Smogowego. 

 

W załączniku przesyłamy tekst apelu do władz mediów publicznych. Raport „Co wiemy o 

smogu? Informowanie o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce” dostępny na: 

http://krakowskialarmsmogowy.pl/infoair   

 

Kontakt: 

Ewa Lutomska, tel.: 731 746 909  

Piotr Siergiej, tel.: 510-069-020 

                                                 
2 Cost-benefit Analysis of Final Policy Scenarios for the EU Clean Air Package, Komisja Europejska, 2013 

 


