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 Metodyka 
Temat zanieczyszczenia powietrza na dobre zakorzenił się w debacie publicznej w ostatnich latach. 
Skupia się on przede wszystkim wokół zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym, którego 
głównym źródłem jest tzw. niska emisja, czyli spalanie węgla i drewna w kotłach, piecach i komin-
kach – odpowiada ona za 49% emisji pyłu PM2,5 w skali kraju1. Jednak pyły to nie jedyne zanieczysz-
czenie, z którego nadmiernymi stężeniami boryka się Polska. Innym jest dwutlenek azotu, którego 
głównym źródłem jest transport samochodowy – odpowiada za 41% emisji NOX w skali kraju2.
 
Przekroczenia stężeń dwutlenku azotu notowane są przede wszystkim w dużych aglomeracjach 
miejskich, na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w pobliżu ruchliwych ulic. Przy dopuszczalnej 
rocznej normie dla dwutlenku azotu wynoszącej 40 μg/m3, w 2019 r.3 w Krakowie odnotowano stę-
żenie tej substancji na poziomie 57 μg/m3, w Katowicach - 54 μg/m3, w Warszawie 50 μg/m3, a we 
Wrocławiu 44 μg/m3. Przekroczenia te należy uznać za znaczne – są one wyższe niż np. przekrocze-
nia dla rocznej normy pyłu PM10. W 2020 roku4 przekroczenia były mniejsze i rzadsze: w Krakowie – 
49 μg/m3 oraz w Katowicach – 47 μg/m3. Jednakże rok 2020 nie należy do miarodajnych ze względu 
na niższy ruch samochodowy związany z pandemią COVID-19.   

Stężenia dwutlenku azotu mierzone są jedynie na kilku stacjach pomiarowych w danym mieście. 
Rzadko zanieczyszczenie to jest monitorowane przez niskokosztowe sieci czujników. W celu uzupeł-
nienia informacji o zanieczyszczeniu powietrza NO2 w największych polskich miastach Polski Alarm 
Smogowy oraz grupy lokalne i regionalne działające w sieci PAS przeprowadziły badania stężenia 
NO2 za pomocą próbników pasywnych rozmieszczonych na terenie Warszawy, Krakowa, Wrocławia, 
Łodzi i Poznania. 

Pomiary były prowadzone na przełomie lutego i marca 2021, przy pomocy pasywnych próbników 
dostarczonych przez holenderskie laboratorium Buro Blauw5. W sumie zamontowano około 500 
próbników – głównie w sąsiedztwie ulic, około dwóch metrów nad ziemią. Czas ekspozycji czujników 
wynosił około 30 dni. Wyniki analiz laboratoryjnych zostały dodatkowo poddane kalibracji – warto-
ści prezentowane w raporcie to wartości już skalibrowane. Więcej informacji na temat metodologii 
oraz kalibracji znajduje się w rozdziale metodologia. 

Pomimo iż pomiary były wykonywane przez miesiąc, wyniki można porównać z normą roczną. Takie 
podejście uzasadnione jest tym, że stężenia NO2 są w dużej mierze podobne w ciągu roku, a więc 
stężenia z poszczególnych miesięcy są podobne do stężeń rocznych. 

Składamy ogromne podziękowania wolontariuszom i wolontariuszkom Dolnośląskiego Alarmu 
Smogowego, Krakowskiego Alarmu Smogowego, Łodzi bez Smogu, Poznańskiego Alarmu Smogo-
wego, Warszawy Bez Smogu, Warszawskiego Alarmu Smogowego oraz Zielonego Mazowsza za 
zaangażowanie w badania, bez którego przeprowadzenie tych pomiarów nie byłoby możliwe. 

1. Poland’s Informative Inventory Report 2021, dostępny na: https://cdr.eionet.europa.eu/pl/eu/nec_revised/iir/envyei5sq/
IIR_2021_Poland.pdf
2. Tamże
3. https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1002022
4. https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/publications/card/25101
5. http://buroblauw.nl/

https://cdr.eionet.europa.eu/pl/eu/nec_revised/iir/envyei5sq/IIR_2021_Poland.pdf
https://cdr.eionet.europa.eu/pl/eu/nec_revised/iir/envyei5sq/IIR_2021_Poland.pdf
https://cdr.eionet.europa.eu/pl/eu/nec_revised/iir/envyei5sq/IIR_2021_Poland.pdf
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1002022
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/publications/card/25101
http://buroblauw.nl/
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6. Pomiary Zdalne Emisji Spalin, Zarząd Transportu Publicznego, Kraków, 2019

 Podsumowanie wyników i wnioski

Pomimo zmniejszonego ruchu samochodowego na skutek pandemii, a tym samym ograniczenia sze-
regu czynności wymagających przemieszczania się po mieście, odnotowane wartości NO2 bardzo 
często przekraczały normę przyjętą w prawie unijnym i polskim dla rocznego stężenia (40 μg/m3). 
Najczęściej działo się to w Krakowie, gdzie w aż 59% punktów odnotowano stężenia wyższe niż 
norma. W Warszawie ponadnormatywne stężenia odnotowano w 54% punktów, w Poznaniu w 40%, 
we Wrocławiu w 39%, a w Łodzi w 33%. W wielu wypadkach były to znaczne przekroczenia, powy-
żej 50 μg/m3, a zdarzały się nawet ponad 60 μg/m3. Najwyższe stężenie zmierzono w Warszawie, w 
tunelu na Wisłostradzie (78 μg/m3) oraz w Krakowie na przystanku autobusowym na Górze Borkow-
skiej w Krakowie – przy ulicy Zakopiańskiej (73 μg/m3).

Warto zaznaczyć, że w żadnym z punktów pomiarowych nie odnotowano stężenia na tyle niskiego 
aby spełnić wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (roczne stężenie na poziomie 10 μg/m3).  

Powyższe pomiary wskazują, że polskie miasta mają bardzo duży problem z nadmiernymi stężenia-
mi dwutlenku azotu i powinny jak najszybciej wdrożyć działania ograniczające ruch samochodowy w 
mieście. Co więcej zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu zapewne ulegnie pogorszeniu przy pełnym 
powrocie do szkół i zakładów pracy po okresie wakacyjnym. 

Samochodami, które emitują najwięcej tlenków azotu – mając tym samym największe przełożenie na 
stężenie dwutlenku azotu w miastach – są auta z silnikiem diesla. Szczególnie szkodliwe są tu diesle 
o klasie niższej niż Euro 6 (a więc wyprodukowane przed 2016 rokiem) oraz starsze auta benzynowe 
o klasie niższej niż Euro 3 (a więc wyprodukowane przed 2001 rokiem)6.
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Biorąc powyższe pod uwagę niezmiernie ważne jest aby rząd umożliwił polskim miastom tworzenie 
stref, do których nie mogłyby wjechać te samochody, które emitują najwięcej zanieczyszczeń. Ta-
kie strefy funkcjonują w ponad 350 miastach w Europie i przynoszą oczekiwane rezultaty w postaci 
poprawy jakości powietrza. Po wprowadzeniu takiej strefy w Londynie, zanieczyszczenie powietrza 
dwutlenkiem azotu spadło o 40%7. W Berlinie podobne pomiary pokazały spadek zanieczyszczeń o 
25% dla dwutlenku azotu i 60% dla pyłów8.

Efektywność tego typu stref zależy m.in. od warunków, jakie stawiane są pojazdom pod względem 
emisyjności. Najłagodniejsze obostrzenia, jakie obecnie na szeroką skalę wprowadzają europejskie 
miasta, uniemożliwiają wjazd do stref grupie diesli wyprodukowanych przed 2006 r. i pojazdom ben-
zynowym sprzed 2001 r. Od końca 2023 r. takie wymagania będą obowiązywały w każdym hiszpań-
skim mieście liczącym więcej niż 50 tys. mieszkańców. Tym samym liczba stref czystego transportu 
w Europie przekroczy wtedy liczbę pięciuset. Co ważne od roku 2026 wjazd do takich stref będzie 
możliwy albo wyłącznie dla diesli produkowanych od 2016 r., albo też (jak w Paryżu) wjazd osobo-
wym dieslem nie będzie w ogóle możliwy.

Dlatego właśnie kolejnym problemem, który powinien zostać rozwiązany jest napływ ogromnej licz-
by starszych aut (w tym diesli) do Polski. Można się spodziewać, że w przeciągu najbliższych lat 
mieszkańcy miast Europy Zachodniej będą pozbywać się starszych diesli. Każdego roku Polacy spro-
wadzają około 450 000 samochodów z silnikiem diesla, a ich średni wiek to 12 lat. Tego typu auta 
emitują nie tylko duże ilości tlenków azotu, ale również pyłów. Rozwiązaniem może być uzależnienie 
akcyzy od emisyjności samochodu lub całkowity zakaz sprowadzania aut starszych niż np. 10 lat. 

Po stronie władz samorządowych pozostaje obecnie uspakajanie i ograniczenie ruchu samocho-
dowego za pomocą istniejących regulacji. Mowa tu o strefach płatnego postoju, obszarowym ogra-
niczeniu prędkości do 30 km/h, czy wreszcie wprowadzaniu takiej organizacji ruchu aby przejazdy 
tranzytowe przez obszary śródmieścia były wykonywane jak najrzadziej.

Kolejnym ważnym działaniem jest dbanie o konkurencyjność transportu publicznego - jednym z 
podstawowych, tanich, a zarazem skutecznych narzędzi jest wytyczanie buspasów. Mimo proble-
mów finansowych związanych z pandemią Covid-19 miasta powinny również dbać o odpowiednią 
częstotliwość połączeń autobusowych czy tramwajowych. Wreszcie władze lokalne powinny pro-
mować poruszanie się rowerem poprzez rozwój bezpiecznych ścieżek rowerowych.  

Poniżej prezentujemy zbiorcze mapy stężeń NO2 odnotowanych w poszczególnych punktach pomia-
rowych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu.

7. https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/03/dramatic-plunge-in-london-air-pollution-since-2016-repor-
t-finds
8. http://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/Martin-Lutz_Overview-LEZ-in-Berlin.pdf; https://www.berlin.de/sen/uvk/
en/environment/air/low-emission-zone/; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10962247.2013.868380

https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/03/dramatic-plunge-in-london-air-pollution-since-2016-report-finds
https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/03/dramatic-plunge-in-london-air-pollution-since-2016-report-finds
http://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/Martin-Lutz_Overview-LEZ-in-Berlin.pdf
https://www.berlin.de/sen/uvk/en/environment/air/low-emission-zone/
https://www.berlin.de/sen/uvk/en/environment/air/low-emission-zone/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10962247.2013.868380
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 Warszawa

Stężenia NO2 zostały zmierzone w 164 punktach, z czego w aż 89 nastąpiło przekroczenie normy 
rocznej, a więc w ponad połowie mierzonych punktów (54%). Najwyższe stężenia odnotowano w 
następujących lokalizacjach: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie / Metro CNK (tunel) (78 μg/m3), Trasa 
Toruńska / ul. Rembielińska (69 μg/m3), al. Prymasa Tysiąclecia / Lasek na Kole (66 μg/m3), ul. An-
drzeja Krzyckiego / ul. Mikołaja Reja (64 μg/m3), al. Stanów Zjednoczonych (63 μg/m3), ul. Wał Mie-
dzeszyński / ul. Wersalska (62 μg/m3). Są to stężenia bardzo wysokie – norma dla rocznego stężenia 
to 40 μg/m3. Średnie stężenie z wszystkich 164 punktów wyniosło 43 μg/m3.

Rozkład punktów pomiarowych, gdzie odnotowano przekroczenia przedstawiał się następująco:

Stężenie Liczba punktów
Większe lub równe 71 μg/m3 1
Od 61 μg/m3 do 70 μg/m3 6
Od 51 μg/m3 do 60 μg/m3 21
Od 41 μg/m3 do 50 μg/m3 61
Mniejsze lub równe 40 μg/m3 75
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 Kraków

Stężenia NO2 zostały zmierzone w 88 punktach, z czego w aż 52 nastąpiło przekroczenie normy 
rocznej, a więc w ponad połowie mierzonych punktów (59%). Najwyższe stężenia odnotowano w 
następujących lokalizacjach: ul. Zakopiańska / Góra Borkowska (73 μg/m3), ul. Opolska / Pleszowska 
(65 μg/m3), ul. Wielicka / Podgórze SKA (62 μg/m3), al. Juliusza Słowackiego / Nowy Kleparz (Her-
bewo) (61 μg/m3), al. 29 Listopada / Cmentarz Rakowicki (57 μg/m3), Most Dębnicki / Konopnickiej  
(57 μg/m3). Są to stężenia bardzo wysokie – norma dla rocznego stężenia to 40 μg/m3. Średnie stę-
żenie z wszystkich 88 punktów wyniosło 44 μg/m3.

Rozkład punktów pomiarowych, gdzie odnotowano przekroczenia przedstawiał się następująco:

Stężenie Liczba punktów
Większe lub równe 71 μg/m3 1
Od 61 μg/m3 do 70 μg/m3 3
Od 51 μg/m3 do 60 μg/m3 12
Od 41 μg/m3 do 50 μg/m3 36
Mniejsze lub równe 40 μg/m3 36
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	 Wrocław

Stężenia NO2 zostały zmierzone w 77 punktach, z czego w 30 nastąpiło przekroczenie normy rocz-
nej, a więc w 39% mierzonych punktów. Najwyższe stężenia odnotowano w następujących lokali-
zacjach: ul. kard. Stefana Wyszyńskiego / ul. Henryka Sienkiewicza (57 μg/m3), ul. Mielecka (55 μg/
m3), ul. Klecińska / Szkocka (52 μg/m3), al. Armii Krajowej / ul. Borowska (50 μg/m3), ul. Kazimierza 
Wielkiego / ul. Widok (49 μg/m3). Są to stężenia wysokie – norma dla rocznego stężenia to 40 μg/
m3. Średnie stężenie z wszystkich 77 punktów wyniosło 40 μg/m3.

Rozkład punktów pomiarowych, gdzie odnotowano przekroczenia przedstawiał się następująco:

Stężenie Liczba punktów
Większe lub równe 71 μg/m3 0
Od 61 μg/m3 do 70 μg/m3 0
Od 51 μg/m3 do 60 μg/m3 3
Od 41 μg/m3 do 50 μg/m3 27
Mniejsze lub równe 40 μg/m3 47
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	 Łódź

Stężenia NO2 zostały zmierzone w 70 punktach, z czego w 23 nastąpiło przekroczenie normy rocznej, 
a więc w 33% mierzonych punktów. Najwyższe stężenia odnotowano w następujących lokalizacjach: 
ul. Zachodnia / Zachodnia - Próchnika (57 μg/m3), ul. Bolesława Limanowskiego / ul. Grudziądzka 
(54 μg/m3), ul. Władysława Bartoszewskiego / ul. Pryncypalna (53 μg/m3), ul. Rzgowska / ul. Ante-
nowa (53 μg/m3), ul. Włókniarzy / ul. Srebrzyńska (49 μg/m3). Są to stężenia wysokie – norma dla 
rocznego stężenia to 40 μg/m3. Średnie stężenie z wszystkich 70 punktów wyniosło 38 μg/m3.

Rozkład punktów pomiarowych, gdzie odnotowano przekroczenia przedstawiał się następująco:

Stężenie Liczba punktów
Większe lub równe 71 μg/m3 0
Od 61 μg/m3 do 70 μg/m3 0
Od 51 μg/m3 do 60 μg/m3 4
Od 41 μg/m3 do 50 μg/m3 19
Mniejsze lub równe 40 μg/m3 47
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	 Poznań

Stężenia NO2 zostały zmierzone w 55 punktach, z czego w 22 nastąpiło przekroczenie normy rocz-
nej, a więc w 40% mierzonych punktów. Najwyższe stężenia odnotowano w następujących lokaliza-
cjach: ul. Hetmańska / Arciszewskiego (57 μg/m3), ul. Głogowska / ul. Piotra Ściegiennego (55 μg/
m3), ul. Solna / ul. Tadeusza Kościuszki (53 μg/m3), ul. Przybyszewskiego / ul. Bukowska (52 μg/m3), 
ul. Głogowska / ul. Hetmańska (52 μg/m3), ul. Władysława Reymonta / ul. Grunwaldzka (52 μg/m3). 
Są to stężenia wysokie – norma dla rocznego stężenia to 40 μg/m3. Średnie stężenie z wszystkich 55 
punktów wyniosło 40 μg/m3.

Rozkład punktów pomiarowych, gdzie odnotowano przekroczenia przedstawiał się następująco:

Stężenie Liczba punktów
Większe lub równe 71 μg/m3 0
Od 61 μg/m3 do 70 μg/m3 0
Od 51 μg/m3 do 60 μg/m3 6
Od 41 μg/m3 do 50 μg/m3 16
Mniejsze lub równe 40 μg/m3 33
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	 Szczegółowe	wyniki

Poniżej prezentujemy wyniki odnotowanych stężeń NO2 dla wszystkich punktów pomiarowych  
w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu.
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 Opis metodologii

W celu określenia średniomiesięcznego stężenia NO2 w obrębie pięciu badanych miast przeprowa-
dzone zostały pomiary przy użyciu próbników pasywnych. Próbniki, jak również pomiar stężenia 
zostały zapewnione przez holenderskie laboratorium Buro Blauw. Zastosowana metoda badawcza 
opiera się o próbniki pasywne i jest równoważna z metodą NEN-EN 163399. 

Dla każdego próbnika zanotowano dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia ekspozycji. Dodatkowo 
zarejestrowano dokładne położenie punktu pomiarowego za pomocą urządzenia umożliwiającego 
lokalizację GPS. Preferowanymi punktami pomiaru były wiaty przystanków autobusowych i tram-
wajowych oraz okolice przejść dla pieszych. Celem pomiaru było odzwierciedlenie stężenia NO2 w 
pobliżu ulic, w miejscach gdzie piesi przebywają najczęściej lub najdłużej.

W opracowaniu zdecydowano się na porównywanie stężenia średniomiesięcznego z poziomem do-
puszczalnym średniorocznym. Badania wykazały, że średniomiesięczne stężenie dwutlenku azotu 
jest równe wartości średniorocznej z niepewnością 12,6%10.

W celu weryfikacji metody pomiarowej opartej na próbnikach pasywnych, przeprowadzono za po-
mocą tych próbników pomiar stężenia dwutlenku azotu w bezpośrednim sąsiedztwie trzech stacji 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Uzyskane w ten sposób dane, pozwoliły 
na określenie niepewności pomiarowej i wprowadzenie koniecznych współczynników kalibracyjnych.

9. http://diffusiebuisjes.nl/diffusiebuisjes/ 
10.  https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/luft/immissionen/ber_trend/Pfeffer_et_al_NO2-diffusive_2010-corr.pdf

http://diffusiebuisjes.nl/diffusiebuisjes/
http://diffusiebuisjes.nl/diffusiebuisjes/

