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Szanowny Pan 
Henryk Kowalczyk 
Minister Środowiska Wrocław, 19 grudnia 2018 r. 

List Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, Prezydenta Wrocławia i Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego w sprawie zmiany poziomów alarmowania oraz informowania 
o zanieczyszczeniach powietrza oraz indeksu jakości powietrza 

Szanowny Panie Ministrze, 

Polska ma najmniej surowe zasady określania poziomów informowania i alarmowania 

społeczeństwa o zanieczyszczeniu powietrza spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. 

Mieszkańcy Polski są  ostrzegani o zagrożeniu dla zdrowia i życia dopiero w przypadku 

czterokrotnego przekroczenia normy dobowej Światowej Organizacji Zdrowia dla pyłów 

PM10 (50 pg/m3), czyli po osiągnięciu poziomu 200 pg/m3. Alarm ogłaszany jest przy 

przekroczeniu sześciokrotnym (czyli przy poziomie 300 pg/m3). Dla porównania poziomy 

alarmowe w innych krajach to przykładowo 80 pg/m3  we Francji, 101 pg/m3  w Wielkiej 

Brytanii, czy choćby 100 pg/m3  na Węgrzech i w Czechach. Dla pyłów PM2,5 polskie 

prawo nie przewiduje żadnej normy dobowej, mimo istniejących również  w tym zakresie 

wytycznych WHO. 

Wszyscy płacimy za to wysoką  cenę, a w sposób szczególny osoby najbardziej narażone 

na zanieczyszczenia: dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz przewlekle chore. Brak 

dostępu do informacji utrudnia skuteczną  ochronę  ich życia i zdrowia. 

Ważną  funkcję  informacyjną  pełni w polskich miastach Indeks Jakości Powietrza, który na 

poziomie zaleceń  dla grup najbardziej narażonych jest zgodny z duchem i literą  

wytycznych WHO. Niestety, wykorzystywane w nim kategorie mogą  wprowadzać  

obywateli w błąd. Jakość  powietrza określana w Polskim Indeksie jako „umiarkowana" 



oznacza „minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko". Jakość  „dostateczna" 

natomiast niewątpliwe „zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko", ponieważ  mogą  one 

„odczuwać  skutki zdrowotne". Kategorie z Polskiego Indeksu Jakości Powietrza są  

pobierane na bieżąco z serwisu internetowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska i wyświetlane na przystankach komunikacji zbiorowej również  we Wrocławiu. 

Zastosowanie kategorii bardziej adekwatnych do poziomu ryzyka nie narażałoby 

mieszkańców na możliwość  ich błędnej interpretacji. 

W związku z powyższym, w trosce o zdrowie i życie wszystkich mieszkańców apelujemy 

o jak najszybsze dostosowanie poziomów informowania i alarmowania dla pyłu PMłO do 

poziomów stosowanych w większości krajów europejskich, wyznaczenie normy dobowej 

dla pyłów PM2,5 oraz dostosowanie kategorii Indeksu Jakości Powietrza do jego zaleceń  

zdrowotnych na poziomie ogólnokrajowych regulacji, zobowiązując tym samym wszystkie 

miasta polskie do jednolitego stosowania ocen jakości powietrza i rekomendowanych 

zaleceń. 

 

Cezary Przybylski Jacek Sutryk
Marszałek Województwa Dolno śląskiego Prezydent Wrocławia ś ą

Do wiadomości: 

Piotr Woźny, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze" 


