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Szanowni Państwo! 

Zapytano mnie kiedyś, dlaczego Małopolska jest tak 

bardzo aktywna w proponowaniu pomysłów i działań antysmogowych. „Przecież Was na to 

nie stać!” – słyszałem. Od wielu lat powtarzam, że nie stać nas, ale na likwidowanie 

negatywnych skutków zanieczyszczenia powietrza – zdrowotnych, społecznych  

i gospodarczych. Musimy być szybsi od smogu! 

1 lipca 2017 roku w Małopolsce zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa dla całego 

regionu. Oznacza to, że do jej przepisów będą musieli dostosować się wszyscy mieszkańcy 

województwa małopolskiego. Dotyczy to również osób mieszkających w Krakowie – 

uchwała antysmogowa dla tego miasta zacznie co prawda obowiązywać dopiero od  

1 września 2019 roku, ale podobne przepisy jak w całej Małopolsce wejdą w życie już 

wcześniej – w tej chwili kończymy pracę nad „przejściowymi” regulacjami. 

O poprawę jakości powietrza walczymy również dzięki funduszom europejskim. Jedną  

z najważniejszych inicjatyw jest realizowany przez samorząd województwa projekt LIFE, 

dzięki któremu w gminach powstała sieć eko-doradców. Eksperci nie tylko pomagają 

mieszkańcom w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na wymianę starych  

i nieekologicznych pieców, ale też prowadzą badania kamerami termowizyjnymi. Zadaniem 

eko-doradców jest również promowanie ekologicznych postaw, a także uświadamianie, jak 

poważne konsekwencje dla zdrowia ma smog. Pomysł się sprawdza – do tej pory z ich rad 

skorzystało kilkanaście tysięcy Małopolan. 

Zapewniam Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby do 2023 roku czyste powietrze  

w Małopolsce stało się faktem. Nie mam jednak wątpliwości, że, by to osiągnąć, oprócz 

innowacyjnych projektów walki ze smogiem, które odważnie realizujemy w naszym 

województwie, potrzebujemy też dużej przychylności mieszkańców. Wierzę, że możemy 

liczyć na ich poparcie – bo w końcu każdy ma prawo żyć w miejscu, które nie szkodzi jego 

zdrowiu. Poprawa jakości powietrza w naszym kraju to więc nie tylko nasz wspólny interes, 

ale też najwyższy priorytet. 

 

 

Jacek Krupa 

Marszałek Województwa Małopolskiego 
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1.  

2. WSTĘP 

 

 

Niniejsze opracowanie stanowi część raportu „Badanie opinii mieszkańców 

Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań 

samorządu wojewódzkiego” zrealizowanego na przełomie 2016 i 2017 roku. 

Wybrane zagadnienia dotyczą w całości jakości powietrza: opinii 

mieszkańców na ten temat, oceny działań podejmowanych przez władze 

samorządowe oraz deklarowanej postawy Małopolan wobec problemu, jakim 

jest smog. 

Badanie opinii mieszkańców Małopolski jest realizowane rokrocznie przez 

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego na próbie 3 000 mieszkańców 

województwa, z uwzględnieniem zróżnicowania opinii w podziale na 

subregiony województwa, z dodatkowym wyodrębnieniem Krakowa  

z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.  

Piąta edycja badania zawiera również, oprócz opinii mieszkańców na temat m.in. 

zanieczyszczenia powietrza, zagadnienia dotyczące związków z innymi 

województwami i ich mieszkańcami, postrzegania województwa śląskiego oraz 

aktywności fizycznej Małopolan. Całość raportu dostępna jest pod adresem: 

www.obserwatorium.malopolska.pl. 
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NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI 

Prawie 40% Małopolan (39,6%) określa stopień zanieczyszczenia powietrza jako 

„bardzo duży”, 32,6% – jako „średni”, a 19,3% – jako „niski”. O tym, że nie ma 

zanieczyszczeń w miejscowości zamieszkania mówi 6,9% ankietowanych.  

Na „bardzo duże” i „duże” zanieczyszczenia powietrza wskazują przede wszystkim 

ci, których źródło ogrzewania jest ekologiczne (63,8% ogrzewających prądem, 

58,3% mających ciepło sieciowe, 43,6% używających gazu). W przypadku osób 

mających jako główne źródło ogrzewania drewno czy węgiel jest to odpowiednio 

18,2% i 26,0%.  

Małopolanie są przekonani, że to „opalanie złej jakości paliwami” jest główną 

przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Prawie równie często wybierany był 

„transport”. W mniejszym odsetku – „przemysł” i „opalanie śmieciami”. „Transport 

drogowy” jest na pierwszym miejscu w odpowiedziach mieszkańców Krakowa, dla 

mieszkańców pozostałej części Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, 

subregionu podhalańskiego, Małopolski Zachodniej oraz subregionu sądeckiego 

główną przyczyną smogu jest „opalanie złej jakości paliwami”. W subregionie 

tarnowskim na pierwszym miejscu wymieniany jest  „przemysł”. 

Połowa Małopolan poszukuje informacji na temat stanu jakości powietrza  

w miejscowości ich zamieszkania, przy czym co dziewiąty mieszkaniec regionu robi 

to przynajmniej dwa razy w tygodniu, co piąty – od czasu do czasu, a 18,8% – tylko 

kilka razy w roku. 

Mężczyźni lepiej niż kobiety oceniają działania podejmowane przez władze lokalne 

w kwestii ochrony powietrza. Większy odsetek kobiet niż mężczyzn uważa z kolei, 

że jeśli jakieś decyzje w obszarze poprawy jakości powietrza są podejmowane, to 

nie przynoszą efektów lub, że takie działania w ogóle nie są podejmowane. 

Małopolanie w zdecydowanej większości uważają, że władze gminy/miasta powinny 

podejmować działania mające na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia 

powietrza (jest to „bardzo istotne” lub „istotne” dla 89,9% mieszkańców regionu). 

38,5% Małopolan nie spotkało się z sytuacją, aby ktoś palił śmieciami  

w gospodarstwie domowym w ich miejscowości zamieszkania, jednak co czwarty 

badany „często” spotyka się z taką sytuacją, a jedna trzecia wskazała, że słyszała o 

takich przypadkach, ale są one sporadyczne. 

Zdecydowana większość mieszkańców regionu (85,3%) uważa, że w sprzedaży 

powinien być tylko „dobrej jakości” węgiel (posiadający wysoką kaloryczność,  

a przez to wysoką wartość opałową, pozostawiający stosunkowo niewielką ilość 

popiołu, wydajny w spalaniu i emitujący do atmosfery mniej trujących substancji). 
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5.  

6. ŚWIADOMOŚĆ MAŁOPOLAN W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA 

Świadomość społeczeństwa dotycząca skutków życia na terenach, na których jest zła 

jakość powietrza, z pewnością rośnie od kilku lat, od kiedy organizacje pozarządowe  

i mieszkańcy miast (duże zasługi na tym polu mają Krakowianie) zwrócili na ten problem 

uwagę decydentów, mediów i mieszkańców Polski.  

W ciągu następnych kilku lat powstało wiele raportów i programów, których celem jest 

walka (nie tylko już – zwrócenie uwagi) o czyste powietrze. Z uwagi na to, że smog 

powstaje głównie w wyniku spalania węgla (spalanie złej jakości węgla czy śmieci 

powoduje jeszcze wzrost szkodliwych pyłów w powietrzu), dotuje się wymianę pieców na 

bardziej ekologiczne, dofinansowuje zmianę/modernizację źródła ogrzewania domów, 

mieszkań. Problem jednak nie tylko tkwi w tym, czym ogrzewane są budynki, winowajcą 

zanieczyszczeń powietrza jest także transport drogowy, procesy produkcyjne czy spalanie 

w przemyśle.  

W raporcie przygotowanym na zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych 

„Zrównoważone miasta i społeczności lokalne – życie w zdrowej atmosferze”1 można 

przeczytać, że „Polska pod względem oceny jakości powietrza jest podzielona na 46 stref. 

Spośród nich tylko w 4 dotrzymywane są przyjęte normy dla stężenia szkodliwego pyłu 

PM10 i rakotwórczego benzoapirenu. Sytuacja od lat nie ulega poprawie. W 2012 i 2013 r. 

poziom zanieczyszczeń pyłem przekraczał normy w ponad 75 proc. wszystkich stref. 

Benzoapiren wdychali mieszkańcy 90 proc. stref. (..) Zanieczyszczenie środowiska odbija 

się negatywnie nie tylko na zdrowiu, lecz także na ekonomii. Koszty chorób 

spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza w UE sięgają ok. 940 mld euro. W samej 

tylko Warszawie "smogowe" wydatki na leczenie, koszty, które ponoszą pracodawcy  

z powodu nieobecności pracowników, czy wydatki na renty sięgają od 6 do 18 mld zł 

rocznie”2. 

                                                           
1 http://ungc.org.pl/programy/zrownowazone-miasta/, dostęp: 10.10.2016. 
2 Tamże. 
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Aby możliwe było lepsze zaprogramowanie działań prowadzonych przez samorząd 

województwa związanych z ochroną jakości powietrza, Małopolskie Obserwatorium 

Rozwoju Regionalnego postanowiło zapytać Małopolan o ich wiedzę na temat jakości 

powietrza na terenach przez nich zamieszkanych, działań podejmowanych w tej kwestii 

przez decydentów oraz paliw, które stosują do ogrzewania domów. 

Zanieczyszczenia powietrza w świadomości Małopolan 

Co czternasty mieszkaniec Małopolski (6,9%) uważa, że w miejscowości jego 

zamieszkania nie ma zanieczyszczeń powietrza. Aż 39,6% określa je jako „bardzo 

duże” i „duże”, 32,6% – jako „średnie”, a 19,3% – jako „niskie”. 

Wykres 1. Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza w miejscu zamieszkania przez mieszkańców 

Małopolski 

20,6%

19,0%

32,6%

19,3%

6,9%

1,5% 0,1%

bardzo duży

duży

średni

niski

brak zanieczyszczeń

trudno powiedzieć, nie wiem

brak odpowiedzi

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Polska należy do niechlubnej czołówki krajów, w których poziom zanieczyszczeń powietrza 

jest bardzo wysoki. W ostatnich latach znacznie ograniczono zanieczyszczenia emitowane 

przez przemysł i energetykę, ponieważ wymogi dla tego sektora wprowadzono na 

poziomie prawodawstwa unijnego. Brakuje natomiast jakichkolwiek regulacji w zakresie 

instalacji stosowanych w gospodarstwach domowych, a więc pieców i kotłów na paliwa 

stałe czy kominków3.  

                                                           
3 http://smoglab.pl/jakosc-powietrza-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej/, dostęp: 20.12.2016. 

http://smoglab.pl/jakosc-powietrza-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej/
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Największy problem z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce występuje w przypadku 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz pyłu zawieszonego PM10, 

składającego się z cząstek o średnicy poniżej 10 mikrometrów, jak również drobniejszej 

frakcji pyłu, PM2,5, składającego się z cząstek o średnicy poniżej 2,5 mikrometra.  

Stężenia średniodobowe pyłu PM10 mogą przekraczać wartość 50 µg/m³ jedynie 35 dni  

w roku. W strefach województwa małopolskiego na stacjach pomiarowych w 2015 roku 

wartości stężeń średniodobowych były przekraczane przez większą liczbę dni4. 

Mapa 1. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 w województwie małopolskim w 2015 r. 

 

Źródło: „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze”, 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. 

 

                                                           
4 „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze”, Załącznik nr 1 do 

uchwały Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.; str. 6. 
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Norma stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 stale ulega zaostrzaniu. W roku 2020 wartość 

dopuszczalna będzie wynosiła 20 µg/m³. Obecnie wynosi 25 µg/m³ 5. 

Mapa 2. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 w województwie małopolskim w 2015 r. 

 

Źródło: „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze”, 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. 

Benzo(a)piren jest zanieczyszczeniem, którego poziom w powietrzu Małopolski od wielu lat 

przekracza wyznaczoną wartość docelową równą 1 ng/m3. Pomimo widocznego spadku 

stężeń w ostatnich 5 latach na stacjach w Krakowie, Tarnowie, Suchej Beskidzkiej czy 

Gorlicach – w dalszym ciągu wartość docelowa jest przekroczona od 300 do 1 200%6. 

 

 

                                                           
5 Tamże, str. 7. 
6 Tamże, str. 11. 
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Mapa 3. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w województwie małopolskim w 2015 r. 

 

Źródło: „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze”, 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. 

Sytuacja Małopolski i Polski w obszarze zanieczyszczeń wygląda również bardzo źle  

w odniesieniu do innych krajów Europy. 
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Mapa 4. Koncentracja pyłu PM10 w krajach Europy – dane za 2013, źródło: „Air quality in Europe – 

2015 report” 

 

Źródło: http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015#tab-data-references 

Mapa 5. Koncentracja pyłu PM2,5 w krajach Europy – dane za 2013, źródło: „Air quality in Europe – 

2015 report” 

 

Źródło: http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015#tab-data-references 
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Wśród Małopolan, którzy uważają, że stopień zanieczyszczenia powietrza jest „bardzo 

duży”, prawie połowa (43,3%) ma w mieszkaniu/domu ogrzewanie sieciowe, 28,4% – 

ogrzewanie gazowe i tylko 14,3% – ogrzewa się węglem. W przypadku odpowiedzi „duże” 

– 31,2% ma ciepło sieciowe, 28,0% – gazowe, a 23,8% – węglowe. W kategoriach 

odpowiedzi wskazujących na zanieczyszczenia „średnie” lub „niskie” – największy odsetek 

jest wśród osób posiadających w domu/mieszkaniu ogrzewanie węglowe. Z kolei na „brak 

zanieczyszczeń” wskazują najliczniej osoby posiadające dom/mieszkanie ogrzewane 

drewnem.  

Jeśli z kolei wziąć pod uwagę źródło ogrzewania domu/mieszkania – osoby mające 

ogrzewanie prądem i sieciowe w największym odsetku uważają, że stopień 

zanieczyszczenia powietrza jest „bardzo duży”. 

Wykres 2. Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza w miejscu zamieszkania w zależności od 

głównego źródła ogrzewania domu/mieszkania 

10,3%

35,0%

24,5%

19,4%

7,4%

37,5%

19,7%

15,8%

23,3%

22,3%

25,8%

10,8%

26,3%

22,5%
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29,5%

30,1%

29,0%

33,3%

25,0%

28,2%

25,9%

9,1%

15,7%

16,1%

32,0%

2,5%

22,5%

7,9%

2,0%

5,4%

6,5%

15,3%
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5,6%
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0,9%

1,9%

3,2%

1,2%

1,3%

1,4%

ogrzewanie węglem

ciepło sieciowe

ogrzewanie gazowe

ogrzewanie olejem opałowym

ogrzewanie drewnem

ogrzewanie prądem

ogrzewanie ekologiczne (pompa
ciepła, inne)

bardzo duży duży

średni niski

brak zanieczyszczeń trudno powiedzieć, nie wiem

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
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A jak wygląda świadomość w kwestii zanieczyszczenia powietrza biorąc pod uwagę 

wykształcenie? Ta zależność jest zdecydowanie duża – im ktoś ma wyższe wykształcenie, 

tym procent odpowiedzi, że „zanieczyszczenie” jest „bardzo duże” lub „duże” wzrasta. 

Spośród osób, które uważają zanieczyszczenie za „bardzo duże” jest aż 60,6% osób  

z wykształceniem wyższym. 

Więcej kobiet niż mężczyzn uważa, że zanieczyszczenie powietrza jest „bardzo duże” 

(19,9% do 18,2%) i „duże” (20,2% wobec 17,6%), a o „braku zanieczyszczeń” mówi więcej 

mężczyzn niż kobiet (9,6% wobec 4,6%). 

O tym, że zanieczyszczenie jest „bardzo duże” mówi 13,2% osób mieszkających  

w domach jednorodzinnych w budynkach jednorodzinnych i aż 33,1% – mieszkających  

w budynkach wielorodzinnych (jest to o tyle wytłumaczalne, że typowe bloki są domeną 

miast, a zanieczyszczenia są tam na najwyższym poziomie). O „braku zanieczyszczeń”  

w największym odsetku mówią osoby mieszkające w domach jednorodzinnych  

w budynkach jednorodzinnych. 

Wykres 3. Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza w zależności od budynku zamieszkania 

13,2%

15,8%

35,0%

25,0%

9,4%

1,5%

22,9%

25,9%

30,0%

13,5%

4,7%
2,9%

33,1%

23,8%

29,0%

10,2%

2,8%
1,1%

bardzo duży duży średni niski brak
zanieczyszczeń

trudno powiedzieć,
nie wiem

dom jednorodzinny dom typu: szeregówka, zabudowa bliźniacza mieszkanie w budynku wielorodzinnym

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Znaczne zróżnicowanie w postrzeganiu stopnia zanieczyszczenia powietrza w miejscu 

zamieszkania widać wśród Małopolan mieszkających w różnych częściach regionu. O ile 
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aż 53,4% Krakowian uważa, że jest ono „bardzo duże”, to taką opinię w subregionie 

tarnowskim wyraża tylko 8,4% mieszkańców. W Krakowie 76,4% mieszkańców uważa, że 

zanieczyszczenie jest „bardzo duże” i „duże”, podczas gdy w pozostałej części KOM-u 

odsetek takich osób wynosi 27,4%, w Małopolsce Zachodniej – 30,4%, w subregionie 

podhalańskim – 42,6%, w subregionie sądeckim – 26,8%, a w subregionie tarnowskim – 

24,4%. 

Mapa 6. Odsetek Małopolan zamieszkałych w poszczególnych subregionach oceniających stopień 

zanieczyszczenia powietrza w miejscu zamieszkania na „bardzo duży” i „duży” 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Małopolanie zostali zapytani o to, co jest, ich zdaniem, główną przyczyną 

zanieczyszczenia powietrza w ich miejscowości. Odpowiedzi były różne, ale też różne 

są w rzeczywistości główne przyczyny zanieczyszczeń w różnych miejscowościach.  
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Wykres 4. Przyczyny zanieczyszczenia powietrza według Małopolan (można było udzielić 

maksymalnie do trzech odpowiedzi, dlatego odpowiedzi nie sumują się do 100) 

32,4%

31,9%

22,9%

22,9%

17,4%

8,0%

5,9%

2,8%

1,0%

0,9%

0,7%

0,6%

0,4%

opalanie złej jakości paliwami

transport samochodowy

przemysł

opalanie śmieciami

opalanie węglem

położenie geograf.

zła gospodarka przestrzenna (m.in. zabudowanie
ciągów powietrza)

zła gospodarka odpadami

mentalność mieszkańców - opalanie złej jakości
paliwami mimo wiedzy, że jest to szkodliwe

brak świadomości mieszkańców o szkodliwości
życia na terenie o złej jakości powietrza

bliskość woj. śląskiego

wysokie koszty bardziej ekologicznych źródeł
ogrzewania (gazyfikacji)

brak gazyfikacji

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Małopolanie są przekonani, że to „opalanie złej jakości paliwami” jest główną 

przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Prawie równie często wskazywany jest 

„transport drogowy”. W mniejszym odsetku – „przemysł” i „opalanie śmieciami”. Na 

„położenie geograficzne” wskazało 8,0% mieszkańców Małopolski. Co siedemnasty 

mieszkaniec regionu uważa, że na jakość powietrza ma wpływ „zła gospodarka 

przestrzenna (m.in. zabudowanie ciągów powietrza)”. Na pozostałe przyczyny (m.in. „zła 

gospodarka odpadami”, „opalanie złej jakości paliwami mimo wiedzy, że jest to szkodliwe”, 

„brak świadomości mieszkańców o szkodliwości życia na terenie o złej jakości powietrza”, 

„bliskość woj. śląskiego”, „wysokie koszty bardziej ekologicznych źródeł ogrzewania 

(gazyfikacji)” czy „brak gazyfikacji”) było w sumie 6,4% wskazań. 

Jeśli wziąć pod uwagę pierwszą odpowiedź, która się pojawiała w opiniach Małopolan, to 

okazuje się, że na „transport drogowy” zwraca uwagę największy odsetek mieszkańców 

Krakowa (36,7%), podczas gdy w innych subregionach ta przyczyna wymieniana jest na 

drugiej czy nawet trzeciej pozycji (odsetek waha się od 10,7% w Małopolsce Zachodniej do 
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17,9% w subregionie sądeckim). Dla mieszkańców pozostałej części Krakowskiego 

Obszaru Metropolitalnego, subregionu podhalańskiego, Małopolski Zachodniej oraz 

subregionu sądeckiego główną przyczyną smogu jest „opalanie złej jakości paliwami”.  

W subregionie tarnowskim na pierwszym miejscu wymieniany jest „przemysł”.  

Mapa 7. Najistotniejsze według mieszkańców przyczyny zanieczyszczenia powietrza – przekrój 

subregionalny 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Osoby mieszkające w domach jednorodzinnych w budynkach jednorodzinnych jako główną 

przyczynę wskazywały na pierwszym miejscu „opalanie złej jakości paliwami” i w drugiej 

kolejności – „opalanie śmieciami”. Natomiast na „transport samochodowy” w większym 

odsetku wskazywały osoby mieszkające w domach typu: „szeregówka” czy zabudowa 

bliźniacza oraz w budynkach wielorodzinnych. 
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Wykres 5. Przyczyny zanieczyszczenia powietrza według mieszkańców Małopolski w zależności od 

budynku zamieszkania (dom jednorodzinny/mieszkanie w budynku wielorodzinnym) 

15,4%
13,5%

27,2%

15,5%

19,2%

24,2%

14,3%

22,4%

13,0%
14,9%

25,5%

18,3% 18,7%

9,3%

11,5%

transport
samochodowy

przemysł opalanie złej
jakości paliwami

opalanie węglem opalanie
śmieciami

dom jednorodzinny w budynku jednorodzinnym

dom typu: szeregówka, zabudowa bliźniacza

mieszkanie w budynku wielorodzinnym

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

 

Poszukiwanie informacji na temat zanieczyszczeń 
powietrza 

Małopolanie zostali zapytani o to, czy poszukują informacji na temat aktualnego stanu 

jakości powietrza w ich miejscu zamieszkania. Jest to o tyle istotne, że pokazuje skalę 

zainteresowania i świadomości w tym obszarze. 

Prawie połowa mieszkańców naszego regionu nie jest aktywna w tej dziedzinie – nie 

szuka informacji o stopniu zanieczyszczenia powietrza.  

Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, że nie we wszystkich powiatach są zainstalowane 

stacje pomiaru jakości powietrza. Takich, które aktualnie prowadzą pomiary, jest około 20 

(w tym w Krakowie – 6) – nadzór nad nimi sprawuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Krakowie. W kilku innych powiatach stacje nie są aktywne systematycznie. 

W kilku następnych – brak jest takich urządzeń.  

Instalowane są również, w porozumieniu z decydentami lokalnymi, ale także na prywatny 

użytek mieszkańców, inne urządzenia do pomiaru PM 2.5, PM 10, temperatury, ciśnienia 

czy wilgotności. Wyniki są dostępne przez aplikacje internetowe i można je podglądać  
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w internecie. Nie ma ich jednak we wszystkich gminach, dostępne są głównie w Krakowie  

i gminach okalających stolicę Małopolski7. 

Tak więc nawet przy widocznym wzroście świadomości mieszkańców Małopolski  

i zainteresowania pomiarami zanieczyszczeń powietrza, nie wszyscy mają dostęp do 

wiedzy o tym, jak się sytuacja przedstawia w ich miejscowości czy nawet powiecie 

zamieszkania. 

Druga połowa Małopolan poszukuje informacji na temat stanu jakości powietrza, 

przy czym co dziewiąty mieszkaniec regionu robi to przynajmniej dwa razy  

w tygodniu, co piąty – od czasu do czasu, a 18,8% – tylko kilka razy w roku.   

Wykres 6. Poszukiwanie informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w miejscu 

zamieszkania – w procentach 

11,5%

20,3%

18,8%

49,3%

0,1%

tak, bardzo często – przynajmniej dwa 
razy w tygodniu

tak, od czasu do czasu

tak, ale rzadko - kilka razy w roku

nie

trudno powiedzieć, nie wiem

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

W Krakowie 29,6% mieszkańców szuka informacji o jakości powietrza przynajmniej dwa 

razy w tygodniu, natomiast prawie tyle samo Krakowian (27,4%) nie robi tego wcale.  

W porównaniu z subregionem tarnowskim, gdzie dążenie do uzyskania wiedzy na temat 

aktualnych zanieczyszczeń jest najniższe w województwie (60,2% mieszkańców tego 

subregionu nie poszukuje informacji na temat zanieczyszczeń), jest to bardzo dobry wynik  

i najwyższy biorąc pod uwagę wszystkie subregiony.  

                                                           
7 Stan na styczeń 2017. 
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Wykres 7. Poszukiwanie informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza w miejscu 

zamieszkania – przekrój subregionalny 

29,6%

8,4%

4,0%
7,6% 7,6%

5,2%

29,4%

15,8% 16,8%
19,0% 18,6% 20,0%

13,4%

18,6% 18,8%
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27,4%

57,0%
60,2%

52,0%
49,4%

58,2%

Kraków pozostała część
KOM-u (bez
Krakowa)

subregion
tarnowski

subregion
sądecki

subregion
podhalański

Małopolska
Zachodnia

tak, bardzo często – przynajmniej dwa razy w tygodniu

tak, od czasu do czasu

tak, ale rzadko - kilka razy w roku

nie

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Wysoka jest zależność między poszukiwaniem informacji na temat aktualnego stanu 

jakości powietrza a wykształceniem – wraz ze spadkiem jego poziomu spada odsetek 

osób, które ich szukają. Co ciekawe – zależność jest również między subiektywną oceną 

stanu zdrowia a poszukiwaniem wiedzy odnośnie aktualnych zanieczyszczeń – im ktoś się 

lepiej czuje, bardziej zdrowy, tym częściej takich informacji szuka. Z analiz wynika ponadto, 

że częściej informacji poszukują osoby mieszkające w budynkach wielorodzinnych niż  

w domach jednorodzinnych (w budynkach jednorodzinnych czy w „szeregówkach” lub  

w „zabudowie bliźniaczej”). 

Informacji o poziomie zanieczyszczenia powietrza mieszkańcy regionu szukają 

przede wszystkim w internecie, zdecydowanie rzadziej – w telewizji czy prasie. 

Mieszkańcy, głównie Krakowa (jeden na dziesięciu mieszkańców Krakowa, co stanowi 

zdecydowanie najwyższy odsetek spośród mieszkańców subregionów), dość często 

dowiadują się o aktualnym stanie jakości powietrza z informacji pojawiających się  

w komunikacji publicznej czy z aplikacji internetowych. 
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Wykres 8. Źródła informacji o stopniu zanieczyszczenia powietrza w miejscu zamieszkania, z których 

korzystają Małopolanie (można było udzielić maksymalnie do trzech odpowiedzi, dlatego odpowiedzi 

nie sumują się do 100) 

80,1%

12,5%

11,9%

10,6%

8,1%

4,9%

3,1%

1,5%

internet, serwisy lokalne

telewizja

prasa

komunikaty z gminy

radio

aplikacje na telefon

znajomi, rodzina

własne obserwacje ("własny nos")

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Młodzi mieszkańcy naszego regionu (18–24 lata) zdecydowanie częściej wybierają internet 

jako główne (wybierane w pierwszej kolejności) źródło informacji o poziomie 

zanieczyszczenia (robi tak 84,5% spośród nich), zdecydowanie rzadziej są nim aplikacje 

na telefon (4,5%), znajomi czy komunikaty z gminy (często pojawiające się w komunikacji 

publicznej) – po 3,5%.  

Poszukiwanie informacji w prasie na temat jakości powietrza spada wraz ze wzrostem 

wykształcenia, podobnie jest w przypadku korzystania z telewizji, informacji od rodziny  

i znajomych czy z komunikatów gminnych. Odwrotnie jest w przypadku korzystania  

z internetu i aplikacji na telefon – tutaj procent wykorzystujących te narzędzia jako główne 

(i pierwsze) źródła informacji o poziomie zanieczyszczenia rośnie wraz ze wzrostem 

wykształcenia.  

Ocena działalności władz w kwestii ochrony powietrza 

Spośród trzech twierdzeń, które dotyczyły kwestii ochrony powietrza, mieszkańcy 

województwa wybierali jedno, które, według nich, „najprecyzyjniej” opisywało działania 

władz lokalnych w tym obszarze. 
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Najliczniej wybierane było twierdzenie „działania są podejmowane, ale nie przynoszą 

pożądanych zmian”. Można więc powiedzieć, że mieszkańcy regionu w większości 

dostrzegają starania i działania w zakresie poprawy jakości powietrza podejmowane przez 

decydentów, jednak są one na tyle słabe, że w opinii respondentów nie przynoszą 

rezultatów. Co piąty Małopolanin dobrze ocenia działalność władz mającą przyczynić się 

do poprawy jakość powietrza w ich miejscu zamieszkania.  

Wykres 9. Ocena działań lokalnych władz publicznych w obszarze ochrony powietrza 

17,9%

55,6%

19,3%

1,0%

6,2%

dobrze oceniam działania władz mające poprawić
jakość powietrza

działania są podejmowane, ale nie przynoszą
pożądanych zmian

władze lokalne nie podejmują żadnych działań

żadne z powyższych

trudno powiedzieć, nie wiem

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Mężczyźni lepiej niż kobiety oceniają działania podejmowane przez władze lokalne  

w kwestii ochrony powietrza. Większy odsetek kobiet niż mężczyzn uważa z kolei, że jeśli 

jakieś decyzje w obszarze poprawy jakości powietrza są podejmowane, to nie przynoszą 

efektów lub, że takie działania w ogóle nie są podejmowane.  

Ciekawe zróżnicowania zaobserwowano w analizach na poziomie subregionów. I tak jak  

w kwestii świadomości i poszukiwania informacji o stanie jakości powietrza Kraków 

wyróżnia się na tle innych subregionów, tak również podobnie się dzieje w zakresie oceny 

działalności władz lokalnych. W stolicy Małopolski najmniej jest osób, które uważają, że 

„władze lokalne nie podejmują żadnych działań”, ale największy odsetek tych, którzy 

twierdzą, że „działania są podejmowane, ale nie przynoszą pożądanych zmian”. 

 



WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL 

 
22 

Mapa 8. Ocena działania władz gminy/miasta w zakresie jakości powietrza – przekrój subregionalny 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Małopolanie, zapytani, czy „władze gminy/miasta powinny podejmować działania 

mające na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza”, odpowiadają  

w zdecydowanej większości (89,9%), że jest to „bardzo istotne” lub „istotne”. 

Jedynie 8,4% badanych uważa, że „nie ma takiej potrzeby”. 
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Wykres 10. Odsetek odpowiedzi na pytanie, czy władze gminy/miasta powinny podejmować 

działania mające na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza  

53,8%36,1%

8,4%

1,6%

tak, jest to bardzo istotne

tak, jest to istotne

nie, nie ma takiej potrzeby

trudno powiedzieć, nie wiem

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

O tym, że podejmowanie takich działań jest bardzo istotne, mówi aż 57,4% kobiet i 49,6% 

mężczyzn, mniejszy odsetek osób ogrzewających się węglem czy drewnem (odpowiednio 

42,6% i 37,4%) niż np. korzystających z ciepła sieciowego (66,7%) czy ekologicznych 

źródeł, typu pompa ciepła (66,2%) i większy – ludzi z wykształceniem wyższym (62,3%) niż 

średnim (50,0%) czy zasadniczym zawodowym (41,3%).  

Wykres 11. Odsetek odpowiedzi na pytanie, czy władze gminy/miasta powinny podejmować 

działania mające na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza w zależności od rodzaju 

ogrzewania domu/mieszkania 

42,6%
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22,5%
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5,8%

6,5%

15,9%

3,8%

5,6%
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ciepło sieciowe
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ogrzewanie drewnem

ogrzewanie prądem
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
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Można również zauważyć pewną zależność między miejscem zamieszkania (dom 

jednorodzinny / mieszkanie w budynku wielorodzinnym) a opinią na temat ważności 

działań podejmowanych przez władze gminy w kwestii zanieczyszczenia powietrza – 

osoby mieszkające w domach jednorodzinnych w zabudowie jednorodzinnej częściej 

opowiadały o braku potrzeby inicjowania zadań w tym obszarze (10,9%) niż osoby 

zamieszkałe w zabudowie bliźniaczej/szeregowej i w zabudowie wielorodzinnej 

(odpowiednio 4,1% i 4,6%). 

Wykres 12. Odsetek odpowiedzi na pytanie, czy władze gminy/miasta powinny podejmować 

działania mające na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza w zależności od miejsca 

zamieszkania (dom jednorodzinny/mieszkanie w budynku wielorodzinnym) 

46,2%
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62,4%

32,4%
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1,2%

65,8%

28,4%
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trudno powiedzieć, nie wiem

dom jednorodzinny w budynku jednorodzinnym

dom jednorodzinny typu: szeregówka, zabudowa bliźniacza

mieszkanie w budynku wielorodzinnym

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Trzech na czterech mieszkańców Krakowa (76,8%) uważa, że „bardzo istotne” jest 

podejmowanie przez władze działań mających na celu zmniejszenie poziomu 

zanieczyszczenia powietrza. W innych subregionach ten odsetek waha się od 42,0%  

w pozostałej części Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego do 60,4% w subregionie 

podhalańskim. O tym, że nie ma takiej potrzeby przekonanych jest tylko 2,0% Krakowian  

i na przykład 12,8% mieszkańców pozostałej części KOM-u. 
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Mapa 9. Odsetek odpowiedzi na pytanie, czy władze gminy/miasta powinny podejmować działania 

mające na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza w zależności od subregionu 

zamieszkania 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

 

Opinia mieszkańców dotycząca materiału opałowego 

Prawie 40% Małopolan nie spotkało się z sytuacją, aby ktoś palił śmieciami  

w gospodarstwie domowym w ich miejscowości zamieszkania, jednak co czwarty 

badany często spotyka się z taką sytuacją, a jedna trzecia mówi, że słyszała o takich 

przypadkach, ale są one sporadyczne. 
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Wykres 13. Odsetek odpowiedzi na pytanie o to, czy często można się spotkać z przypadkami, aby 

jakieś gospodarstwo domowe paliło śmieciami 

25,0%

33,5%

38,5%

2,8%

tak, często spotykam
się z taką opinią

tak, ale są to rzadkie
przypadki

nie, nie słyszałam o
takich przypadkach

trudno powiedzieć,
nie wiem

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Sytuacja najbardziej alarmująca jest w subregionie podhalańskim – jest to jedyny 

subregion, w którym odsetek osób, które nie słyszały o przypadkach palenia śmieciami, 

jest niższy (29,2%) niż tych, którzy często spotykają się z taką opinią (34,2%) lub słyszeli  

o tym, ale są to według nich przypadki rzadkie (34,8%). 
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Mapa 10. Odsetek odpowiedzi na pytanie o to, czy i jak często można się spotkać z przypadkami, 

aby jakieś gospodarstwo domowe paliło śmieciami 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Nie ma zależności między opiniami na temat spalania śmieci w gospodarstwach 

domowych a wiekiem. Więcej natomiast kobiet niż mężczyzn (27,2% do 22,5%) deklaruje, 

że często spotyka się z opinią o spalaniu odpadów w ich miejscowości zamieszkania. 

Widoczna jest ponadto zależność między wykształceniem a „spotykaniem się z opinią” 

dotyczącą spalania śmieci w domach (im wyższe wykształcenie, tym większy odsetek osób 

deklarujących, że „często” się z takim postępowaniem spotykają). 

Osoby, w których gospodarstwach ogrzewa się drewnem i węglem, częściej odpowiadali, 

że nie słyszeli o przypadkach palenia śmieciami w gospodarstwach domowych  

w miejscowości ich zamieszkania w porównaniu do osób mających inne źródło ogrzewania 

(np.: ciepło sieciowe czy ogrzewanie gazowe). 
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Wykres 14. Odsetek odpowiedzi na pytanie o to, czy i jak często można się spotkać z przypadkami, 

aby jakieś gospodarstwo domowe paliło śmieciami a źródło ogrzewania domu 

20,0%

35,4%

41,6%

28,0%

29,8%

39,0%

32,3%

33,9%

31,5%

35,5%

38,7%

22,6%

14,7%

37,1%

45,9%

27,5%

27,5%

33,8%

40,9%

29,6%

26,8%

tak, często spotykam się z taką opinią

tak, ale są to rzadkie przypadki

nie, nie słyszałam o takich przypadkach

ogrzewanie węglem

ciepło sieciowe

ogrzewanie gazowe

ogrzewanie olejem
opałowym

ogrzewanie drewnem

ogrzewanie prądem

ogrzewanie ekologiczne
(pompa ciepła, inne)

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Małopolanie zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat czterech twierdzeń 

dotyczących materiału spalanego w gospodarstwach domowych oraz przez 

podmioty gospodarcze: 

1. Spalanie śmieci w gospodarstwach domowych nie wpływa na jakość powietrza 

97,4% Małopolan nie zgadza się z powyższym twierdzeniem. 

Nie widać różnic w wyrażonych opiniach biorąc pod uwagę płeć czy subregion 

zamieszkania. Są natomiast zależności w odniesieniu do wieku ankietowanego (im starszy, 

tym „niezgoda” z twierdzeniem, że spalanie śmieci szkodzi – mniejsza) oraz do 

wykształcenia (im wyższe wykształcenie, tym odsetek przeciwnych opinii wobec 

wyrażonego twierdzenia wyższy). 
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2. Służby publiczne powinny mieć prawo do częstych kontroli materiału spalanego w 

celu ogrzania domu/mieszkania 

80,1% Małopolan zgadza się z powyższym twierdzeniem, 15,0% – nie zgadza się, 

pozostali nie mają w tej kwestii zdania. 

Większy odsetek kobiet niż mężczyzn zgadza się z tym twierdzeniem (83,5% wobec 

76,3%). W przeciwieństwie do poprzedniego twierdzenia, na które nie zgadzało się tyle 

samo mieszkańców wszystkich subregionów, w odniesieniu do analizowanego – widać 

nieznaczne różnice. Na częste kontrole materiału spalanego w celu ogrzania 

domu/mieszkania zgadza się najwięcej mieszkańców Krakowa i subregionu 

podhalańskiego (powyżej 82%), odsetek zgadzających się z taką opinią jest natomiast 

najniższy w subregionie tarnowskim i w Małopolsce Zachodniej (powyżej 77%). 

O ile w przypadku osób ogrzewających swoje gospodarstwa ciepłem sieciowym, prądem 

czy innymi ekologicznymi źródłami (np. pompą ciepła) zgoda na częste kontrole jest 

wysoka (powyżej 85%), to w przypadku osób wykorzystujących węgiel czy drewno jako 

główne źródła ta zgoda jest niższa o kilka punktów procentowych (odpowiednio 74,3%  

i 78,0%). 

3. Podmioty gospodarcze powinny być częściej niż gospodarstwa domowe 

kontrolowane w zakresie wpływu ich działalności na jakość powietrza 

84,7% Małopolan zgadza się z powyższym twierdzeniem, 10,2% – nie zgadza się, 

pozostali nie mają w tej kwestii zdania. 

Nieznacznie więcej kobiet niż mężczyzn (86,5% wobec 82,5%) zgadza się z tym 

twierdzeniem. Delikatne są natomiast różnice w odniesieniu do subregionu zamieszkania, 

wieku, wykształcenia czy nawet źródła ogrzewania domu/mieszkania.  

4. Spalanie śmieci w gospodarstwach domowych powinno podlegać wysokim karom 

79,3% Małopolan zgadza się z powyższym twierdzeniem, 12,0% – nie zgadza się, 8,3% 

nie ma w tej kwestii zdania. 

Mieszkańcy Krakowa i subregionu podhalańskiego w największym odsetku zgadzają się  

z tym twierdzeniem (odpowiednio 83,4% i 81,0%), najmniej chętni na takie metody walki  

o czyste powietrze (choć jednak nadal w zdecydowanej większości chętni) są mieszkańcy 

subregionu tarnowskiego (75,4%). 

Odsetek osób zgadzających się na karanie za spalanie śmieci maleje wraz z wiekiem,  

a rośnie wraz z wykształceniem.  
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Jakość węgla dostępnego w sprzedaży  

Eksperci i naukowcy zwracają uwagę na problem wykorzystywania  

w domach/mieszkaniach złej jakości węgla, który jest tańszy w przeliczeniu na 

kupowane do ogrzania domu tony, ale biorąc pod uwagę jego kaloryczność  

i wartość opałową – okazuje się w ostatecznym rozrachunku droższy. Inną sprawą,  

o której jednak rzadziej się mówi w kontekście smogu, a która również nie została 

poruszona w badaniu, jest umiejętność takiego spalania materiału opałowego, aby 

wydobywała się z komina jak najmniejsza ilość dymu. Praktyczne porady, jak należy to 

robić, dostępne są na stronach internetowych wielu rządowych agencji innych krajów (m.in. 

odpowiednika ministerstwa środowiska w Stanach Zjednoczonych8) oraz w nielicznych 

ulotkach tworzonych dla mieszkańców Małopolski9. 

Być może temat ten zostanie poruszony w kolejnej edycji badania. W obecnej zapytaliśmy 

Małopolan, czy uważają, że w sprzedaży powinien być dostępny tylko dobrej jakości węgiel 

rozumiany jako wysoko kaloryczny, o wysokiej wartości opałowej, pozostawiający 

niewielką ilość popiołu i emitujący do atmosfery mniej trujących substancji. 

Zdecydowana większość mieszkańców regionu (85,3%) uważa, że tylko „dobrej 

jakości” węgiel powinien być w sprzedaży. 

Wykres 15. Opinie na temat tego, czy w sprzedaży powinien być dostępny tylko dobrej jakości 

węgiel 

85,3%

6,4%

7,9%

tak

nie

trudno powiedzieć, nie
wiem

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Mieszkańcy subregionu podhalańskiego w największym odsetku (w porównaniu do 

mieszkańców innych subregionów) zgadzają się na to, by w sprzedaży był dostępny tylko 

                                                           
8 https://www.epa.gov/burnwise/burn-wise-best-burn-practices, dostęp: 10.01.2017. 
9 http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2014/02/ulotka_pokazowa_v2.pdf. 

https://www.epa.gov/burnwise/burn-wise-best-burn-practices
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dobrej jakości węgiel. Co ciekawe, biorąc pod uwagę główne źródło ogrzewania, osoby 

wykorzystujące węgiel czy drewno jako materiał opałowy byli tymi, którzy najchętniej 

wyrażali pozytywną opinię na ten temat. 

Wykres 16. Opinie na temat tego, czy w sprzedaży powinien być dostępny tylko dobrej jakości 

węgiel w zależności od subregionu zamieszkania 

90,6%

88,2%

87,6%

82,2%

82,0%

82,0%

4,4%

5,0%

6,6%

5,6%

8,9%

7,6%

4,6%

6,8%

5,6%

11,2%

8,7%

10,0%

subregion podhalański

pozostała część KOM-u (bez Krakowa)

subregion sądecki

Małopolska Zachodnia

Kraków

subregion tarnowski

tak nie trudno powiedzieć, nie wiem

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

 

Prowadzenie prac modernizacyjnych w domach / 
mieszkaniach 

Małopolanie zostali zapytani o to, czy w ostatnich latach prowadzone były w ich 

domach/mieszkaniach prace mające na celu „modernizację instalacji grzewczej”.  

Połowa mieszkańców województwa (47,6%) takie inwestycje przeprowadziła.  
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Wykres 17. Odsetek osób, które prowadziły/nie prowadziły w ostatnich latach prace mające na celu 

modernizację/unowocześnienie instalacji grzewczej 

47,6%

47,0%

5,4%

tak

nie

trudno powiedzieć, nie
wiem

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Spośród Małopolan, którzy przeprowadzili jakieś prace modernizacyjne/unowocześniające, 

najwięcej wymieniło piec na nowy (co trzeci mieszkaniec, który modernizował instalację 

grzewczą) lub prowadziło drobne prace (typu: wymiana grzejników, kaloryferów, stolarki 

okiennej). Tylko co dwunasty Małopolanin spośród tych, którzy zadeklarowali prowadzenie 

jakichś prac, przeprowadziło całkowitą modernizację instalacji grzewczej.  

Wykres 18. Prace, jakie zostały przeprowadzone w ostatnich kilku latach w domach/mieszkaniach 

Małopolan w zakresie instalacji grzewczej 

33,3%

25,5%

11,7%

9,1%

7,3%

5,3%

3,1%

3,1%

1,2%

0,4%

0,1%

wymiana pieca (źródła ogrzewania) na nowy, nowszy

drobne prace modernizacyjne (wymiana grzejników,
kaloryferów, stolarki okiennej, drzwiowej)

wymiana pieca węglowego na gazowy

całkowita modernizacja instalacji grzewczej (wymiana
pieca i instalacji)

instalacja pompy ciepła/solarów/ogniw
fotowotlaicznych

wymiana pieca węglowego na nowy, nowszy

podłączenie do sieci ciepłowniczej

trudno powiedzieć, nie wiem

modernizacja wentylacji domu

wymiana pieca węglowego na olejowy

instalacja gazu

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
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Połowa Małopolan, którzy nie prowadzili w ostatnich latach żadnych prac 

modernizacyjnych w zakresie instalacji grzewczej (47,0%), w większości mieszka  

w budynkach względnie nowych i wskazali na brak potrzeby wykonywania takich inwestycji 

(74,1%). Co dziesiąty ankietowany zrezygnował z modernizacji z powodu braku środków 

finansowych, a w gospodarstwach 8,2% Małopolan podobne prace były już wykonane we 

wcześniejszych latach.  

Wykres 19. Powody, dla których w ostatnich latach nie były prowadzone żadne prace 

modernizacyjne instalacji grzewczej 

74,2%

10,2%

8,2%

6,4%

1,0%

nie było takiej potrzeby, budynek jest nowy

ze względu na wysokie koszty

prace zostały już wykonane wcześniej

nie wiem, to zależy od administratora,
wspólnoty, właściciela

trudno powiedzieć, nie wiem

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Nieznacznie większy odsetek Małopolan od tych, którzy prowadzili prace modernizacyjne 

instalacji grzewczej (47,6%), prowadziło prace mające na celu ocieplenie budynku (52,1%).  

Wykres 20. Odsetek osób, które prowadziły/nie prowadziły w ostatnich latach prace mające na celu 

ocieplenie zamieszkałych budynków 

52,1%

46,7%

1,2%

tak

nie

trudno powiedzieć, nie wiem

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
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Prace te dotyczyły głównie ocieplenia ścian zewnętrznych (prawie połowa wszystkich 

prac), w mniejszym stopniu prowadzone były kompleksowe prace ociepleniowe (u co 

czwartego badanego). Co siódmy Małopolanin spośród prowadzących prace ociepleniowe 

w swoim domu/mieszkaniu wymieniał stolarkę. 

Wykres 21. Prace ociepleniowe, jakie zostały przeprowadzone w ostatnich kilku latach  

w domach/mieszkaniach Małopolan 

46,3%

27,3%

14,1%

5,4%

2,6%

2,2%

1,7%

0,4%

ocieplenie ścian zewnętrznych

kompleksowe prace ociepleniowe (wewnętrzne i
zewnętrzne)

wymiana stolarki okiennej i/lub drzwiowej

ocieplenie zewnątrz budynku (dach + ściany)

ocieplenie wewnątrz budynku (stropy, podłogi)

nowy budynek, przy budowie został już
całkowicie ocieplony

wymiana/modernizacja dachu

trudno powiedzieć, nie wiem

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

46,7% Małopolan nie prowadziło żadnych prac mających na celu ocieplenie budynku. 

Spośród nich największy odsetek nie inwestował ze względu na brak potrzeby (budynek 

nowy, niewymagający ocieplenia), u pozostałych prace zostały już wykonane we 

wcześniejszych latach lub koszty były zbyt wysokie.  

Wykres 22. Powody, dla których w ostatnich latach nie były prowadzone żadne prace mające na celu 

ocieplenie zamieszkałych budynków 

47,0%

28,1%

16,3%

4,4%

4,3%

nie było takiej potrzeby, budynek jest
nowy

prace zostały już wykonane

ze względu na wysokie koszty

nie wiem, to zależy od administratora,
wspólnoty, właściciela

trudno powiedzieć, nie wiem

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
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Małopolanie zapytani zostali również o plany modernizacyjne w najbliższych latach.  

W zakresie modernizacji instalacji grzewczej – 31,1% planuje wykonanie takich prac  

w najbliższych latach, w zakresie ocieplenia budynku – 23,5%. Duża część 

mieszkańców Małopolski nie potrafi jeszcze określić, czy takie inwestycje będą 

wykonywane u nich w domu. 

Wykres 23. Plany Małopolan dotyczące prac modernizacyjnych/unowocześniających instalację 

grzewczą w najbliższych latach 

31,1%

48,4%

20,4%

tak

nie

trudno powiedzieć, nie
wiem

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Mieszkańcy regionu, zapytani o powody braku planów modernizacyjnych w najbliższych 

latach odpowiadali w zdecydowanej większości, że nie mają takiej potrzeby (bo np. prace 

zostały już wykonane wcześniej). Co dziewiąty mówi, że rezygnuje z takich inwestycji ze 

względu na wysokie koszty. 

Wykres 24. Powody, dla których w najbliższych latach nie będą prowadzone żadne prace 

modernizacyjne instalacji grzewczej w mieszkaniach/budynkach zamieszkania badanych 

61,9%

13,4%

11,7%

6,1%

3,9%

2,3%

0,8%

nie ma takiej potrzeby

prace zostały już wykonane wcześniej

ze względu na wysokie koszty

nie ma potrzeby, budynek jest nowy

nie znam decyzji właściciela,
administracji, wspólnoty

trudno powiedzieć, nie wiem

planowana jest budowa nowego domu,
postawienie nowego budynku

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
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Wykres 25. Plany Małopolan dotyczące prac polegających na ociepleniu mieszkań/budynków 

mieszkalnych w najbliższych latach 

23,4%

65,2%

11,3%

tak,

nie, dlaczego?

trudno powiedzieć, nie
wiem

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

Co do planów dotyczących wykonania ocieplenia budynków, prawie połowa mówi, że nie 

mają takiej potrzeby, co trzeci deklaruje, że takie prace zostały już wykonane wcześniej,  

o wysokich kosztach mówi co piąty mieszkaniec spośród osób, które nie planują żadnych 

prac ociepleniowych w najbliższych latach. 

Wykres 26. Powody, dla których w najbliższych latach nie będą prowadzone żadne prace 

ociepleniowe w budynkach osób badanych 

48,8%

37,5%

4,9%

4,3%

3,1%

0,7%

0,7%

nie ma takiej potrzeby

prace zostały już wykonane wcześniej

ze względu na wysokie koszty

nie ma potrzeby, budynek jest nowy

nie znam decyzji właściciela, administracji,
wspólnoty

planowana jest budowa nowego domu,
postawienie nowego budynku

trudno powiedzieć, nie wiem

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

 




