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Apel o aktywne informowanie o zanieczyszczeniu powietrza przez media
publiczne
Apelujemy o dołączenie informacji o aktualnej oraz przewidywanej na nadchodzący dzień jakości
powietrza do serwisów prognozy pogody w krajowych i regionalnych publicznych stacjach
radiowych i telewizyjnych.
1. Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej, a stężenia
rakotwórczego benzo[a]pirenu oraz pyłów sięgają w sezonie grzewczym poziomów
charakterystycznych raczej dla rejonów świata o najgorszej jakości powietrza (Chin, Indii) niż
państw europejskich.
2. Społeczeństwo polskie praktycznie nie jest informowane o aktualnym zanieczyszczeniu powietrza
i nie ma dostępu do informacji o wysokim stężeniu zanieczyszczeń – informacje te przedstawiane
są głównie w Internecie1 i docierają jedynie do osób aktywnie poszukujących informacji na ten
temat.
3. Aż 70% mieszkańców chce mieć szeroki dostęp do informacji o aktualnej jakości powietrza2, a 65%
czuje się niewystarczająco poinformowana w tym zakresie.
Upowszechnianie informacji o zanieczyszczeniu powietrza jest niezmiernie ważne, aby umożliwić
osobom narażonym na oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem przynajmniej częściową
ochronę własnego zdrowia. W trakcie wysokich stężeń zanieczyszczeń należy przede wszystkim
ograniczyć przebywanie na zewnątrz – dotyczy to szczególnie dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych
oraz chorych na schorzenia układu krążenia i oddechowego. W takie dni nie należy również uprawiać
sportu na zewnątrz. Istnieje szereg prostych działań, dzięki którym możemy ograniczyć swoją
ekspozycję na smog – do ich podjęcia potrzebna jest jednak informacja, że danego dnia
zanieczyszczenie powietrza jest wysokie.
Każdego roku w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera 45 000 osób3.
Części tych zgonów można byłoby uniknąć, gdybyśmy odpowiednio zachowywali się w czasie
występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza.

1 Jak pokazują badania przeprowadzone przez Krakowski Alarm Smogowy inne kanały komunikacji niż Internet wykorzystywane są
niezmiernie rzadko, dane dostępne w raporcie: Co wiemy o smogu? Informowanie o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce, dostępnym na:
www.krakowskialarmsmogowy.pl/infoair
2 Dane z badań opinii publicznej przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 1000 osób, mieszkańców województw: małopolskiego,
śląskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego. Raport z badań dostępny w raporcie: Co wiemy o smogu? Informowanie o zanieczyszczeniu
powietrza w Polsce, dostępnym na: www.krakowskialarmsmogowy.pl/infoair
3 Cost-benefit Analysis of Final Policy Scenarios for the EU Clean Air Package, Komisja Europejska, 2013.

Stoimy na stanowisku, że podawanie informacji kluczowych dla ochrony zdrowia publicznego, a za
takie należy uznać informacje o wysokim zanieczyszczeniu powietrza, jest wypełnianiem misji
publicznej przed media.
W imieniu Polskiego Alarmu Smogowego
Ewa Lutomska
Polski Alarm Smogowy (PAS) jest inicjatywą ruchów społecznych zabiegających o czyste powietrze. Chcemy żeby
powietrze w naszym kraju spełniało wymagania prawa krajowego i nie zagrażało zdrowiu i życiu mieszkańców
Polski. W skład PAS wchodzą następujące organizacje i inicjatywy z województw małopolskiego, śląskiego,
dolnośląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego: Dolnośląski Alarm Smogowy, Kalwaryjski Alarm Smogowy,
Katowicki Alarm Smogowy, Krakowski Alarm Smogowy, Podhalański Alarm Smogowy, Poznański Alarm
Smogowy, Rabczański Alarm Smogowy, Raciborski Alarm Smogowy, Rybnicki Alarm Smogowy, Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych w Rybniku, Sądecki Alarm Smogowy, Sosnowiecki Alarm Smogowy, Warszawa bez Smogu,
Zabrzański Alarm Smogowy.
Nie jesteśmy zwolennikami ogólnopolskiego zakazu palenia węglem, lecz dążymy do ucywilizowania sposobu
ogrzewania polskich budynków poprzez odpowiednie standardy emisyjne dla kotłów węglowych i na biomasę,
normy jakości paliw stałych oraz programy wsparcia finansowego.
Jesteśmy inicjatywą nie związaną z żadną partią polityczną. Powietrze nie ma barw partyjnych, oddychają nim
wszyscy, dlatego też chcemy rozmawiać z każdym decydentem, który chce podjąć konkretne działania na rzecz
czystego powietrza w Polsce.
Kontakt: tel.: 731 746 909, polskialarmsmogowy@gmail.com, www.polskialarmsmogowy.pl

