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S m o g : c z a s n a d ecydujące starcie raport

WSTĘP
Powietrze jest niezbędne do życia w stopniu większym
niż woda i pokarm, a jednak – póki nie odczuwamy dolegliwości zdrowotnych – zupełnie go nie zauważamy.
W ostatnim czasie zaczęliśmy je właśnie „zauważać”,
a to za sprawą medialnych doniesień na temat smogu.
Smog to mieszanina pyłów, w tym pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10; oznaczenia te pochodzą od wielkości cząsteczek w mikrometrach. 10 mikrometrów nie
jest widoczne gołym okiem (jest to 1/6 grubości ludzkiego włosa), jednak nagromadzenie zanieczyszczeń powoduje, że przejrzystość powietrza jest ograniczona.
Nie jest to zresztą najgorszą konsekwencją smogu.
Nie mieliśmy – na szczęście – w dziejach Polski takiego epizodu, jak wielki smog londyński z 1952 roku, który doprowadził do śmierci około 12 tysięcy osób, w tym
2/3 już po zakończeniu kilkudniowego okresu największego zanieczyszczenia. Londyński smog jest zresztą –
abstrahując od tragicznym skutków – dobrym przykładem procesu powstawania tego zjawiska. Na powstawanie smogu składają się zarówno działania człowieka (emisja szkodliwych substancji do atmosfery), jak
i czynniki środowiskowe (temperatura, wilgotność
i ukształtowanie terenu). Jest to zauważalne już w samej nazwie: smog pochodzi od angielskich słów smoke
(„dym”) i fog („mgła”).
Szkodliwy wpływ smogu na zdrowie jest zjawiskiem
obserwowanym od lat 90. XX wieku. Cząsteczki pyłów
PM10 powodują uciążliwy kaszel i objawy alergiczne.
Cząsteczki PM2,5 docierają do płuc. Jeszcze mniejsze
z łatwością przenikają do wątroby, nerek, mózgu i serca.

1.

Oprócz pyłów smog zawiera silnie rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), takie
jak benzo(a)piren czy naftalen. Do naszych płuc trafiają więc substancje podobne do tych, które pojawiają się
w trakcie palenia tytoniu. Poza ogólnie mniejszą odpornością życie w zanieczyszczonym powietrzu niesie katastrofalne skutki dla organizmu: częstszą zapadalność
na nowotwory (szczególnie raka płuc i tchawicy), dodatkowe obciążenie serca, zniszczenie układu krwionośnego i zmniejszenie płodności. U kobiet spodziewających się dziecka cząsteczki pyłu PM2,5 bez trudu pokonują barierę łożyskowo-naczyniową i wnikają do płodu,
często powodując jego uszkodzenie. Według szacunków
WHO długotrwałe zamieszkanie na obszarze dotkniętym smogiem skraca życie średnio o 20%. W Polsce na
skutek smogu umiera przedwcześnie około 44 000 osób
rocznie (odpowiednik całej populacji Ciechanowa, Nysy
czy Dębicy)1.
W Polsce pierwsze działania na rzecz poprawy jakości powietrza zaczęto prowadzić w początkach XX wieku. W Warszawie powstała wówczas koncepcja urbanistyczna przewidująca pozostawienie tzw. klinów napowietrzających. Idea ta inspirowała później urbanistów lat międzywojennych i PRL, choć część klinów została niestety zabudowana – bieżące potrzeby zwyciężyły. Za największego truciciela postrzegano – słusznie
– przemysł, jednak z powodów politycznych i technologicznych ani nie prowadzono rzetelnych pomiarów, ani

Co roku 44 tys. Polaków umiera przedwcześnie z powodu smogu (https://pulmonologia.mp.pl/aktualnosci/136508,co-roku-44-tys-polakow-umiera-przedwczesnie-z-powodu-smogu).
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nie stosowano środków zaradczych. Taka sytuacja trwała także w pierwszych latach po transformacji ustrojowej. Pierwszą oznaką zmiany podejścia do monitorowania jakości powietrza były dwa raporty NIK (pierwszy
z roku 2000). Zauważono w nich brak poprawy jakości
powietrza mimo zmniejszenia ilości spalin (co wynikało
z braku norm jakości paliw) oraz szkodliwy wpływ tzw. niskiej emisji2. Okazało się, że zanieczyszczenia generują
przede wszystkim prywatne domy, w wyniku nieprawidłowego ogrzewania (niewłaściwego spalania nieodpowiednich paliw), co jest informacją zupełnie inną
niż ta utrwalona w ludzkiej świadomości przez kilkadziesiąt lat, kiedy to zwracano uwagę przede wszystkim
na szkodliwy wpływ przemysłu i, w drugiej kolejności,
transportu samochodowego3.
O smogu powiedziano już wszystko, co można powiedzieć – zmierzono, policzono, uświadomiono. Wiemy,
jak powstaje i jak zabija. Wiemy też, gdzie ma swoje źródła i jak je zlikwidować. Nie wiemy tylko jednego: czy naprawdę chcemy się od niego uwolnić.
To jest czas na decydujące starcie. W Dublinie, którego
przykład przytoczymy, radykalne działania podjęto dopiero po tragicznym smogowym epizodzie – tak naprawdę to ofiarom pyłów wnikających przez płuca do najdalszych komórek organizmu zawdzięczamy zmianę myślenia tych, którzy przeżyli. Te radykalne działania przyniosły jednak radykalną zmianę. Co ważniejsze: bez utraty
dotychczasowego komfortu, a to przecież jest najczęstsza obawa w obliczu zmian.

Jeśli chcemy, by smog pozostał tylko w podręcznikach
do historii, czas na decydujące starcie z zanieczyszczeniami powietrza, czas na przejście od dyskusji do działania.
Jak to zrobić w Polsce?
Temu poświęcony jest niniejszy raport. Składa się on
z czterech rozdziałów:
-

W pierwszym analizujemy dotychczasowe dane na
temat zanieczyszczenia powietrza w pięciu wybranych polskich aglomeracjach.

-

W drugim dokonujemy przeglądu czynników, które
mogą wpływać na zanieczyszczenie powietrza przez
budownictwo i ogrzewanie budynków oraz przez
transport – dwa istotne źródła powstawania zanieczyszczeń.

-

Trzecia część poświęcona jest gotowości Polaków
(na tle badań ogólnoeuropejskich) do zmian prowadzących do poprawy jakości powietrza.

-

Czwarta, ostatnia część to przegląd dziedzin w których zmiany mogą – i powinny – nastąpić: zarówno
w pierwszej kolejności, jak i w dalszej perspektywie.

2.

Niska emisja to zanieczyszczenia przedostające się do atmosfery ze źródeł znajdujących się do 40 metrów od ziemi, a więc wydobywające się głównie z kominów budynków i z pojazdów.

3.

W Warszawie sytuacja jest inna: 80% mieszkańców korzysta z sieci ciepłowniczej, więc głównym źródłem całorocznej emisji zanieczyszczeń są samochody. Za tzw. epizody smogowe odpowiada jednak niska emisja z ogrzewania lokalnego (piece i kominki), powstająca głównie na peryferiach miasta (10 mitów na temat smogu,
https://wysokienapiecie.pl/8160-10-mitow-na-temat-smogu-w-warszawie).
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1.
Dotychczasowe pomiary
zanieczyszczenia powietrza
W pierwszej części raportu przedstawimy dotychczasową sytuację i jej dynamikę. Pokażemy wyniki badań zebrane w kilku polskich aglomeracjach.
W oparciu o te twarde dane zadajmy sobie pytanie: czy podejmowane do tej
pory działania przyniosły efekty? Przecież o smogu tyle mówi się w mediach,
na ulicach niektórych miast można zobaczyć elektryczne autobusy, dzieci
w szkołach malują proekologiczne plakaty. Naukowcy spotykają się na konferencjach, by „pochylić się nad problemem smogu”. Tu i ówdzie zachęca się
użytkowników do wymiany pieców. Czy to coś dało? Co się zmieniło na przestrzeni ostatnich 10 lat?

Na liście najbardziej zanieczyszczonych smogiem polskich miast pierwsze cztery miejsca zajmują miejscowości z województwa śląskiego (choć spoza aglomeracji
katowickiej): Żywiec, Pszczyna, Rybnik i Wodzisław Śląski. Stężenie pyłów PM2,5 przewyższa w nich 40 μm/m3,
a stężenie PM10 – 50 μm/m3. Przekracza to znacznie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia4.
Analizując dane dotyczące emisji zanieczyszczeń, należy
odróżniać stężenia chwilowe od przeciętnych dla jakiegoś okresu (doby lub roku) oraz zwracać uwagę na to,
czego dotyczą wartości dopuszczalne5. W Warszawie –
choć stężenia chwilowe bywają bardzo wysokie – tzw. tło
miejskie nie przekracza średniorocznych norm; przekroczenia do kilkunastu procent notowane są na stacjach
komunikacyjnych. Ostrzeżenia publikowane w mediach
lub dostępne w popularnych aplikacjach, oparte na pomiarach chwilowych, mogą więc wprowadzać w błąd6.

Trzeba tu wspomnieć, że w Polsce obowiązują te same
normy jakości powietrza, co w innych krajach UE. Różnica dotyczy jednak poziomów alarmowania. Na przykład w Polsce alarm smogowy jest ogłaszany przy stężeniu pyłu zawieszonego PM10 przekraczającym 300 ug/
m3, podczas gdy w innych krajach unijnych wystarcza
stężenie na poziomie 1/4 tej wielkości. Polskie alarmy
smogowe należą więc do rzadkości, co jednak nie oznacza, że największe miasta Polski wyróżniają się szczególnie in plus lub in minus na tle innych państw. Na przykład według raportu WHO z roku 2016 Warszawa znajdowała się pod względem zanieczyszczenia powietrza
na 800. miejscu wśród 3000 miast świata i na 24. miejscu wśród 150 miast w Polsce7.

4.

Zdaniem WHO stężenie pyłów PM2,5 utrzymujące się na poziomie powyżej 10 μm/m3 zwiększa liczbę zgonów z
powodu chorób układu oddechowego i układu krążenia. W przypadku pyłów PM10 średnioroczne dopuszczalne
stężenie wynosi 40 μm/m3; dobowe stężenie 50 μm/m3 może być przekroczone najwyżej 35 dni w roku. Obecnie
w Warszawie zdarza się to 80 razy w roku. Należy jednak pamiętać, że 10 lat temu następowało to dwa razy częściej – średnio co drugi dzień, a w praktyce, biorąc pod uwagę wpływ wilgotności i temperatury powietrza na powstawanie smogu, smog występował przez całe dnie z rzędu (10 mitów na temat smogu, https://wysokienapiecie.pl/8160-10-mitow-na-temat-smogu-w-warszawie).

5.

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/annual_assessment_air_acceptable_level

6.
7.

10 mitów na temat smogu (https://wysokienapiecie.pl/8160-10-mitow-na-temat-smogu-w-warszawie).
Tamże.
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Na potrzeby niniejszego opracowania porównaliśmy
parametry jakości powietrza w czterech największych
aglomeracjach: górnośląskiej, warszawskiej, krakowskiej
i łódzkiej8. Wybraliśmy je (a nie wspomniany Żywiec czy
Pszczynę) ze względu na kilka czynników:
-

złożoność problemów dużych miast (koncentracja
przemysłu, natężenie transportu, różnorodność stosowanych systemów ogrzewania, a zarazem duża
liczba ludzi zagrożonych chorobami lub przedwczesną śmiercią z powodu złej jakości powietrza);

-

brak możliwości chwilowej choćby „ucieczki” na tereny mniej zanieczyszczone, ze względu na czas spędzany poza pracą w korkach i odległość do najbliższego miejsca z czystym powietrzem;

-

większa możliwość podejmowania działań zaradczych przez władze lokalne i firmy energetyczne
(możliwość inwestowania w sieci ciepłownicze i różne rodzaje komunikacji zbiorowej).

Do czterech wymienionych aglomeracji dołączyliśmy,
dla porównania, aglomerację wrocławską. W skali kraju jest ona szósta pod względem liczby ludności, wyróżnia się natomiast pod względem inicjatyw podejmowanych na rzecz poprawy jakości powietrza (o czym będzie
mowa w dalszej części raportu).

W tym rozdziale oprzemy się na danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska9. Osobnego opracowania wymagałaby poprawność metodologiczna tych badań (na przykład brak lub niesystematyczność pomiarów), nie ma jednak w Polsce bardziej kompleksowych
wyników.

Pyły zawieszone
Pyły zawieszone to mieszanina cząstek substancji organicznych i nieorganicznych (przede wszystkim niespalonych cząstek paliw, ale i na przykład startej gumy
z opon). Jak wcześniej podano, nazewnictwo rodzajów pyłów (PM10 i PM2,5) pochodzi od rozmiarów tych
cząstek mierzonych w mikrometrach – na przykład pył
PM10 zawiera cząstki mniejsze niż 10 μm. Pyły dostają się do układu oddechowego i podrażniają drogi oddechowe, zawierają też substancje toksyczne, w tym rakotwórcze, które przenikają do komórek organizmu ludzi i zwierząt.
Największym źródłem emisji pyłów jest spalanie węgla,
tym bardziej spalanie nieprawidłowe (na przykład w starych i źle wyregulowanych kotłach), oraz transport drogowy. Jeszcze bardziej szkodliwe jest wydzielanie pyłów
pochodzące ze spalania odpadów, ze względu na ilość
wydostających się wtedy substancji toksycznych. Źródłem emisji (choć mniej istotnym) jest też przemysł.
Jak kształtowały się stężenia pyłów w atmosferze
w pięciu wybranych aglomeracjach Polski na przestrzeni ostatnich 10 lat?

8.

Polska ma 7 aglomeracji liczących powyżej miliona mieszkańców (w kolejności: górnośląska, warszawska, krakowska, łódzka, trójmiejska, wrocławska i poznańska), z czego dwie pierwsze mają po ponad dwa miliony mieszkańców i skupiają łącznie 15% całej ludności Polski (Badanie EUROSTAT z 2013 roku, www.urbanaudit.org/CityCountryPDFLogList.aspx).

9.

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives
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Obecność pyłu zawieszonego PM10
w powietrzu w AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ
- wartości ekstremalne w mikrogramach/m3
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Obecność pyłu zawieszonego PM10
w powietrzu w aglomeracji KRAKOWSKIEJ
- wartości średnie w mikrogramach/m3
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Obecność pyłu zawieszonego PM10
w powietrzu w aglomeracji WROCŁAWSKIEJ
- wartości średnie w mikrogramach/m3
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(źródło: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives, dostęp 22.03.2018)

Widać wyraźny wzrost maksymalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w latach 2010–2012 w prawie wszystkich aglomeracjach (poza warszawską), a potem znaczący spadek (nawet o 50%) w kolejnym roku. Poza aglomeracją łódzką
i wrocławską były to zarazem największe stężenia w całym obserwowanym
okresie. Wartości ekstremalne wzrosły wszędzie również dwa lata później (choć
tym razem nie miało to korelacji ze wzrostem średnich stężeń). Mimo wahań
między poszczególnymi latami średnioroczne poziomy w roku 2016 są niemal
takie same jak 10 lat wcześniej (a zarazem z reguły najniższe na przestrzeni tej
dekady). Zanieczyszczenie aglomeracji południowych jest wyraźnie wyższe.
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Obecność pyłu zawieszonego PM2,5
w powietrzu w AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ
- wartości ekstremalne w mikrogramach/m3
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Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
(źródło: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives, dostęp 22.03.2018)

Jeśli chodzi o pyły PM2,5 niestety brak danych za rok 2008 w aglomeracji warszawskiej i 2007 we wrocławskiej. Tak jak w przypadku pyłów PM10 można zauważyć wyraźnie większe zanieczyszczenie aglomeracji południowych.
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Obecność pyłu zawieszonego PM2,5
w powietrzu w AGLOMERACJI wARSZAWSKIEJ
- wartości ekstremalne w mikrogramach/m3
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Tlenki azotu
Symbolem NOx oznacza się wspólnie tlenek azotu NO i dwutlenek azotu NO2
(wielkość emisji NOx to sumaryczna emisja obu tych związków). Tlenki azotu
są liczną i zróżnicowaną grupą związków chemicznych. Uznaje się je za jedne
z najgroźniejszych substancji zanieczyszczających atmosferę; są kilkakrotnie
bardziej szkodliwe od dwutlenku siarki SO2 i dziesięć razy bardziej od tlenku
węgla CO. Tlenki azotu wpływają szkodliwie przede wszystkim na układ oddechowy. Choć NOx dostają się do atmosfery przede wszystkim w wyniku procesów naturalnych, emisja antropogeniczna jest uważana za bardziej szkodliwą ze względu na bardzo wysokie lokalne stężenia w miejscach zamieszkania
dużej liczby ludzi (emisja ze źródeł naturalnych rozprasza się w atmosferze
i nie wpływa istotnie na ogólny poziom zanieczyszczenia). Największym źródłem emisji antropogenicznej jest spalanie paliw (przede wszystkim w transporcie i przemyśle). Warto zauważyć, że obecnie stosowane urządzenia do
oczyszczania spalin nie zmniejszają zawartości tlenków azotu w spalinach10.
Redukcję zapewnia sposób spalania i odpowiednie wyregulowanie urządzeń
(co w przypadku samochodów określa norma Euro).

10. Sylwia Jankowska, Powstawanie i redukcja NOx w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej (http://www.plan-rozwoju.
pcz.pl/dokumenty/konferencja/artykuly/09.pdf).
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Wyniki badań stężeń tlenków azotu NOx w omawianym okresie są najbardziej niepełne (brak jakichkolwiek danych z aglomeracji warszawskiej oraz
za rok 2007 z aglomeracji górnośląskiej). Nie można zaobserwować korelacji
między aglomeracjami ani jednolitego trendu zmian (w aglomeracji górnośląskiej przez dekadę poziom średnich stężeń zwiększył się o 13%, w krakowskiej i łódzkiej mimo wahań ostatecznie pozostał praktycznie taki sam). Jedynie w aglomeracji wrocławskiej średni poziom stężeń NOx obniżył się przez
dekadę o 12,5% (a przez 5 lat od rekordowego 2012 roku – o prawie 30%).
Podsumowując tę część raportu: zanieczyszczenie powietrza na przestrzeni
10 lat zmieniało się, ale – patrząc całościowo – ostatecznie wróciło do pierwotnego poziomu. Amplituda stężeń w obserwowanym okresie jest znaczna, od zera (lub prawie zera) do poziomów istotnie przewyższających dopuszczalne normy. Można wysnuć wniosek, że dotychczasowe sposoby walki z zanieczyszczeniem powietrza nie przyniosły radykalnej zmiany w ciągu ostat-
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niej dekady. Trzeba oczywiście zauważyć, że w omawianym okresie miał miejsce skok ekstremalnych stężeń w latach 2010–2012, po czym zanieczyszczenie zaczęło w większości przypadków spadać, jednak trudno jednoznacznie
powiedzieć, czy ten trend się utrzyma.
Na koniec odnotujmy jeszcze wyniki badań już nie samego powietrza, ale subiektywnej obserwacji oddychających nim ludzi. W ogólnoeuropejskich badaniach oceny jakości powietrza (i jej zmiany na przestrzeni ostatnich 10 lat)
wśród mieszkańców 28 krajów UE Polacy znajdują się niemal najbliżej średniej. 16% Polaków uważa, że jakość powietrza poprawiła się (średnia unijna – 13%), 33% jest zdania, że jakość ta się nie zmieniła (tyle samo, co w całej Unii), a 44% zauważyło pogorszenie (w całej UE – 47%) . Jak widać, subiektywne oceny nie odpowiadają obiektywnym pomiarom zanieczyszczeń.

11. Jakość powietrza w Unii Europejskiej, Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska), 2017.
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Pocieszające jest to, że w większości przypadków od kilku lat (po skoku z lat
2010–2012) wyniki bardzo powoli, ale systematycznie się poprawiają. Brak istotnej zmiany jakości powietrza po 10 latach różnych działań może jednak deprymować. Dlaczego mimo przejściowych wahań wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza po upływie dekady pozostają na tym samym lub tylko nieznacznie zmienionym poziomie? Oczywiście ma na to wpływ szereg różnych czynników. Zanieczyszczenie powietrza (zarówno w Polsce, jak i w innych krajach) ma długą historię
i trudno oczekiwać, że ten długotrwały proces da się odwrócić w krótkim czasie.
Radykalna zmiana jest jednak możliwa – choć przy zastosowaniu równie radykalnych środków. Przykładem tego jest Dublin. Dublin jeszcze 30 lat temu był
miastem zdominowanym przez smog, z ośmiokrotnie przekroczonymi normami zanieczyszczenia powietrza; dziś jest jedną z najczystszych stolic Europy.
Po tragicznym epizodzie smogowym z 1982 roku zakazano tam nie samego używania węgla, ale jego sprzedaży i to bez jakiegokolwiek okresu przejściowego.
Teoretycznie mieszkańcy mogli pojechać sami po węgiel do dostawców z miejscowości nieobjętych zakazem. Szybko jednak zorientowali się, że jest to niewygodne
i nieopłacalne, więc zaczęli szukać innych sposobów ogrzewania domów. Towarzyszyła temu pomoc rządowa (dopłaty do pieców gazowych, inwestycje termomodernizacyjne, przydziały darmowej energii dla emerytów i bezrobotnych).
Oprócz ciepłownictwa zadbano też o transport, uruchamiając w Dublinie sieć komunikacji szynowej – niewielką, ale dobrze zaprojektowaną, bo wystarczającą do
dzisiaj. Przykład Dublina naśladowały też inne irlandzkie miejscowości. W rezultacie zanieczyszczenie w miejscach objętych zakazem spadło o połowę (w samym
Dublinie nawet o 70%). Zmniejszyła się też zapadalność na choroby dróg oddechowych i układu krążenia12.
Kazus Dublina można odnieść do sytuacji wspomnianych mniejszych miast śląskich czy do Krakowa, gdzie ogrzewanie w dużej części opiera się na węglu13.
W aglomeracjach, w których większość lokali korzysta z sieci ciepłowniczej (jak
Warszawa czy Wrocław), poprawa nie będzie aż tak spektakularna. Widać jednak,
że dla osiągnięcia sukcesu konieczna jest konsekwencja i działanie kompleksowe.

12. Maciej Skinderowicz, Jak Dublin wygrał ze smogiem. Wywiad z prof. Patrickiem Goodmanem (http://powietrze.
krakow.pl/wywiad-z-prof-patrickiem-goodmanem).
13. W styczniu 2017 roku sejmik województwa małopolskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, zakazującą stosowania w ogrzewaniu najbardziej szkodliwych paliw stałych, a do 2026 roku nakazującą wymianę wszystkich
kotłów niespełniających norm emisji. W styczniu 2017 roku sejmik województwa małopolskiego przyjął tzw.
uchwałę antysmogową, zakazującą stosowania w ogrzewaniu najbardziej szkodliwych paliw stałych, a do 2026
roku nakazującą wymianę wszystkich kotłów niespełniających norm emisji.
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2.
Czynniki wpływające
na zanieczyszczenie powietrza
i możliwości ich zmiany
W drugiej części raportu pokażemy obszary, w których
zmiany są możliwe. Smog powstaje w wyniku zjawisk
naturalnych i działalności człowieka. Na naturalne zjawiska nie mamy wpływu, na działalność człowieka –
tak. Z duetu „smoke + fog” możemy usunąć pierwszy
element, zanieczyszczenie powietrza, i tym sposobem
przerwać proces powstawania smogu. Dziś już wiemy, gdzie tego „smoke” powstaje najwięcej. Co można lepiej zorganizować w naszych osiedlach i w naszym
transporcie, aby radykalnie zmniejszyć ilość emitowanych zanieczyszczeń?

Budownictwo
Nad problemem niskoemisyjności i efektywności energetycznej pochylają się samorządy polskich miast.
Wszystkie miasta powyżej 50 tys. mieszkańców mają
opracowane plany gospodarki niskoemisyjnej lub plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP).
Z planów tych wynika, że w obszarze jednostek samorządu terytorialnego budownictwo i transport mają
największy udział w emisji gazów cieplarnianych (odpowiednio 41 i 25%) i zużyciu energii (39 i 34%). Dalsze
miejsca zajmuje przemysł oraz sektor handlu i usług,
jednak na zmiany w tych obszarach władze samorządo-

we mają znacznie mniejszy (lub zerowy) wpływ. Oznacza to jednak także i to, że w budownictwie i transporcie jest największy potencjał w zakresie redukcji emisji.
Do 2020 roku władze miast zamierzają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych powodowaną przez budownictwo o 32%, a emisję powodowaną przez transport
o 12%. Planowana redukcja zużycia energii do 2020
roku to w przypadku budownictwa 27%, a w przypadku transportu 25% wielkości bazowych14.
Zmiany w budownictwie wymusi prawo budowlane.
Od 2021 roku nowe domy będą musiały być energooszczędne lub niemal zeroenergetyczne15. Nowoczesne okna, izolacje czy urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła ciepła są droższe, co powoduje, że koszt
budowy takiego domu jest dziś ok. 15% wyższy niż
w przypadku zastosowania dotychczasowych norm.
Niższe wydatki na utrzymanie budynku pozwalają odzyskać tę nadwyżkę, choć nadal wysokość inwestycji
jest dla wielu rodzin blokadą przed stosowaniem energooszczędnych rozwiązań. Dyskusje nad dodatkowym
rządowym wsparciem takich inwestycji dopiero trwają. Żaden z banków nie uwzględnia też w ocenie zdolności kredytowej obniżonych, dzięki zastosowaniu nisko- lub zeroenergetycznych rozwiązań, kosztów utrzymania budynku.

14. Niskoemisyjność i efektywność energetyczna. Raport o stanie polskich miast, red. Iwona Rackiewicz, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2017.
15. „Budynki niemal zeroenergetyczne” (ang. nearly zero-energy building) to budynki o zerowym zużyciu energii netto i zerowej emisji CO2. Parametry takie uzyskuje się m.in. dzięki zwartej bryle budynku, odpowiednim materiałom, w tym izolacji termicznej, usytuowaniu budynku względem słońca, a także dostarczaniu energii ze źródeł
odnawialnych, wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu (Klaudia Bochnia, Budynki niemal zeroenergetyczne,
http://buldercorp.pl/wp-content/uploads/2017/05/BUDYNKI_ZERO.pdf).
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Oczywiście same urządzenia i materiały nie wpłyną wystarczająco na zmniejszenie kosztów i wygodę użytkowników, jeśli nie będą poprawnie zamontowane (pokazuje to choćby przykład pomp ciepła, obecnych na polskim rynku
od 12 lat). Wymaga to więc stałej i intensywnej edukacji wykonawców prac
budowlanych, prowadzonej przede wszystkim przez producentów16.
Co z budynkami już istniejącymi? Finansowany z budżetu państwa Fundusz
Termomodernizacji i Remontów wspiera (zgodnie z nazwą) nie tylko przedsięwzięcia termomodernizacyjne gmin, spółdzielni mieszkaniowych i prywatnych właścicieli mieszkań, ale i remonty najstarszych budynków, tak aby termomodernizacja miała sens. Niestety publiczne wsparcie dotyczy tylko budownictwa wielomieszkaniowego. Właściciele domów jednorodzinnych
– emitujących większość zanieczyszczeń, a zamieszkiwanych przez niemal
połowę Polaków – zostali pozostawieni sami sobie17.
Choć termomodernizacja może ograniczyć zapotrzebowanie na energię nawet o 80%, jej koszt jest nie do udźwignięcia dla wielu gospodarstw domowych. Tym samym problem wciąż narasta: brak termomodernizacji powoduje wyższe koszty ogrzewania, te zaś jeszcze bardziej uniemożliwiają inwestowanie w termomodernizację. Kilkanaście procent Polaków jest wręcz dotkniętych tzw. wykluczeniem energetycznym lub ubóstwem energetycznym
– sytuacją, w której ekonomiczny dylemat „ogrzewać czy jeść” (spowodowany z kolei nie tylko niskimi dochodami, ale i niską efektywnością ogrzewania
generującą jego wysokie koszty) skłania do niedogrzewania mieszkań. Ich lokatorzy żyją więc poniżej akceptowalnych warunków.
Bez zewnętrznego wsparcia trudno sobie wyobrazić wyjście z tej sytuacji. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że jest to w istocie rozwiązanie problemu społecznego, a nie pomoc prywatnym osobom. Społeczne koszty zanieczyszczenia powietrza i nadmiernego zużycia energii są bowiem o wiele wyższe
niż potencjalne indywidualne korzyści właścicieli domów termomodernizowanych ze środków publicznych.

16. Tomasz Zaborowicz, Domy w 2021 roku. Debata „Muratora” (http://miesiecznik.murator.pl/rozmowy-obudowaniu/domy-w-2021-r_1531.html).
17. Oprócz budownictwa mieszkaniowego z funduszy publicznych finansowane są także projekty termomodernizacyjne dotyczące budynków użyteczności publicznej. W roku 2017 wsparcie takie otrzymało 58 obiektów należących do policji, więziennictwa i wyższych uczelni. Łączna kwota tych dotacji wyniosła ponad 103 mln złotych, z
czego niemal 3/4 sfinansowano ze środków unijnych w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
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Ciepłownictwo
Największym źródłem emisji pyłów PM10 i PM2,5
do atmosfery jest ogrzewanie domów jednorodzinnych. W zależności od miejsca i metody obliczania w literaturze można spotkać szacunki od 50 do nawet 88%
całej emisji. Przyczyną jest zarówno niewłaściwe paliwo, jak i jego nieodpowiednie spalanie. Kominek opalany drewnem może wyemitować ponad 600 g/GJ pyłu
PM10; piec węglowy – 380 g/GJ (przy zastosowaniu
węgla opałowego) lub nawet ponad 800 g/GJ (w przypadku spalania miału węglowego). Wielkości te zależą oczywiście od jakości paliwa. Dla porównania, kocioł gazowy emituje zaledwie 0,005 g pyłów/GJ. Przeliczając to na średnie zapotrzebowanie gospodarstwa
domowego na energię, oznacza to, że dom ogrzewany węglem wypuszcza do atmosfery co najmniej kilka kilogramów pyłów rocznie, podczas gdy dom opalany gazem – mniej niż pół grama.
Oczywiście najbardziej toksyczne są paliwa najniższej
jakości (jak muł węglowy) i spalane odpady. Spalanie
odpadów (zakazane, ale niestety spotykane) powoduje emisję nawet 1100 g pyłu na każdy GJ wytworzonej
energii cieplnej.
W Polsce jest około 5 milionów domów jednorodzinnych; 70% z nich jest ogrzewanych kotłami emitującymi zanieczyszczenia (na węgiel, pellet i miał węglowy).
Według szacunkowych danych co roku w Polsce sprze-

dawanych jest ok. 200 tys. kotłów na węgiel, a większość z nich (ok. 70%) to kotły o bardzo złych parametrach emisyjnych18. Nasz kraj nie ma ani powszechnej
certyfikacji kotłów, ani norm sprzedawanego paliwa.
Wymiana kotłów na nowocześniejsze jest najczęściej
nie do udźwignięcia przez indywidualnych użytkowników z powodu ceny. Co więcej, część nowo sprzedawanych kotłów jest celowo modyfikowana, aby możliwe
było posłużenie się paliwem gorszej jakości.
Ciekawym przykładem systematycznej eliminacji lokalnego ogrzewania węglowego jest Wrocław. Władze samorządowe Wrocławia od lat 90. sukcesywnie
dążą do całkowitej likwidacji ogrzewania węglowego
na obszarze miasta i – docelowo – podłączenia wszystkich mieszkań do sieci. Nietypowe jest to, że w ciągu ostatniej dekady miasto przeniosło odpowiedzialność za rozwój sieci ciepłowniczej na podmiot prywatny. W stolicy Dolnego Śląska działania te realizuje fińska firma Fortum, obecnie w ramach programu „Czysta energia dla Wrocławia”. Wrocławska sieć ciepłownicza ma ponad pół tysiąca kilometrów i jest jedną
z najdłuższych w kraju19. W latach 2006–2017 dzięki
inwestycjom w magistrale prowadzące do coraz odleglejszych osiedli do sieci przyłączono łącznie 26 tysięcy mieszkań20. Ważne jest to, że działania te nie są wyizolowane – co jest częstym problemem akcji antysmogowych – ale stanowią część szerszej całości w polityce władz samorządowych, wraz z priorytetowym traktowaniem komunikacji zbiorowej, tworzeniem parkin-

18. Rząd obiecał, Fortum wdraża (https://www.fortum.pl/media/2018/02/rzad-obiecal-fortum-wdraza).
19. Dariusz Ciepiela, Fortum zapowiada kolejne inwestycje w sieć ciepłowniczą we Wrocławiu (http://energetyka.
wnp.pl/fortum-zapowiada-kolejne-inwestycje-w-siec-cieplownicza-we-wroclawiu,317359_1_0_0.html).
20. Działacze partii Razem i Zielonych postulują odkupienie przez miasto sieci ciepłowniczej od Fortum, na co jednak nie zgadza się firma, tłumacząc to wielkością inwestycji, zarówno już poczynionych, jak i planowanych (Dariusz Ciepiela, Fortum nie chce sprzedać sieci we Wrocławiu. Reprywatyzację [sic!] postulują Razem i Zieloni
http://energetyka.wnp.pl/fortum-nie-chce-sprzedac-sieci-we-wroclawiu-reprywatyzacje-postuluja-razem-izieloni,316888_1_0_0.html).
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gów typu „Park & Ride” czy budową nowych ścieżek rowerowych. W rejonach nieobjętych jeszcze tą siecią straż miejska przeprowadza systematyczne kontrole jakości opału21.
Przyłączenie wszystkich istniejących w Polsce lokali do sieci ciepłowniczych
(wsparte, oczywiście, termomodernizacją, aby ogrzewanie było efektywne)
byłoby wyjściem najlepszym, zarówno z ekologicznego, jak i ekonomicznego
punktu widzenia. Jest to jednak nierealne tam, gdzie te sieci po prostu nie
istnieją i istnieć nie będą – w małych miejscowościach i, póki co, na obrzeżach dużych miast. Tam rozwiązaniem byłoby przejście na ogrzewanie elektryczne. Jest to jednak blokowane kosztami energii elektrycznej.
Od stycznia 2018 roku obowiązuje w Polsce rozporządzenie Ministra Energii obligujące dostawców do stosowania tzw. taryfy antysmogowej (G12as).
Przewiduje ona obniżoną cenę energii pobieranej przez gospodarstwa domowe w godzinach 22.00–6.00. Nowa taryfa ma zachęcać do przejścia z ogrzewania węglowego na elektryczne, będzie bowiem dotyczyć tych odbiorców,
u których w porównaniu z poprzednim rokiem nastąpi wzrost nocnego poboru. Niejako przy okazji nowa taryfa będzie promować używanie samochodów elektrycznych, ładowanych przecież (w systemie tzw. wolnego ładowania) głównie w nocy. Najwięksi dystrybutorzy deklarują obniżenie ceny energii zużywanej w nocy o kilkadziesiąt procent (od 50 do 65%, w zależności
od firmy22), również w weekendy i święta. Wpływ nowej taryfy na wysokość
ostatecznego rachunku dla odbiorcy zależy oczywiście od tego, w jaki sposób
korzystał on z energii do tej pory23.

21. Tamże.
22. PGE, Tauron, Energa i Enea podały stawki w taryfie G12as (http://gramwzielone.pl/walka-ze-smogiem/29725/
pge-tauron-energa-i-enea-podaly-stawki-w-taryfie-g12as).
23. Nowa taryfa prądu antysmogowa G12as. Ogrzewanie domu na prąd będzie tanie? (https://optimalenergy.pl/
aktualnosci/taryfa-energii-elektrycznej/nowa-taryfa-pradu-antysmogowa-g12as-ogrzewanie-domu-na-pradbedzie-tanie/).
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Transport
W lutym 2018 roku weszła w życie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jej celem jest
zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i rozwój gospodarki w oparciu o niskoemisyjne technologie. Na mocy nowej ustawy samochody elektryczne są zwolnione z akcyzy i opłat za parkowanie; amortyzacja takich pojazdów jest też korzystniejsza podatkowo. Samorządy mogą tworzyć strefy czystego transportu. Władze są również zobowiązane do zwiększenia udziału samochodów elektrycznych w swojej flocie
(jest to ważne szczególnie dla samorządów utrzymujących sieci komunikacji zbiorowej). Jednocześnie w ciągu dwóch lat ma powstać 6400 ładowarek do samochodów.
Obserwując działania polskich władz (zaangażowanie kilku resortów w powstanie ustawy o elektromobilności, rozmowy na temat kolejnych inwestycji związanych z produkcją baterii i innych komponentów samochodów elektrycznych, rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności) można dojść do wniosku, że administracja widzi w elektromobilności realną szansę na rozwój,
a nie tylko modę. Powstanie polskiego samochodu
elektrycznego i „milion samochodów elektrycznych
na polskich drogach do 2025 roku” to najbardziej znane cele wspomnianego Planu. Założenia są oczywiście
znacznie szersze, dotyczą m.in. poprawy jakości powietrza czy ograniczenia hałasu, ale i ożywienia gospodarki, przy zachowaniu równowagi między efektami ekonomicznymi i środowiskowymi.

Polacy doceniają zalety samochodów elektrycznych.
Ponad 60% wie, że koszty eksploatacji EV są niższe,
a prawie 1/3 zdaje sobie sprawę z ich niskiej awaryjności i z tego, że są one przyjazne dla środowiska. Aż 90%
kierowców deklaruje zainteresowanie elektromobilnością – jednak cóż z tego, skoro zakup takiego pojazdu
w przewidywalnym czasie planuje zaledwie co 10 badany. Główne bariery to cena i dostępność stacji ładowania24. Pierwsza z nich pęknie w ciągu kilku lat, wraz
z obniżeniem kosztów produkcji baterii – najdroższego
elementu w pojazdach elektrycznych. Co z drugą, czyli infrastrukturą do ładowania? Tu właśnie jest miejsce
m.in. dla firm energetycznych, które usługami związanymi z elektromobilnością mogą rozszerzyć swoje rynki. Przykładem może być np. Energa, która nie tylko
uruchomiła w Trójmieście sześć stacji do ładowania samochodów, ale wprowadziła też bezpłatny najem pojazdów elektrycznych dla pracowników i klientów swojej spółki zależnej Enspirion. Zastosowano tu rozwiązanie chmurowe Fortum Charge & Drive. Umożliwia ono
zdalny monitoring (m.in. informację na temat lokalizacji i dostępności ładowarek dla kierowców, oczywiście
w czasie rzeczywistym), a w przyszłości – łatwe płatności za ładowanie samochodów. Wprowadzono je już
w krajach skandynawskich, gdzie obsługuje ono 1200
punktów ładowania25.
Milion e-samochodów to wizja przyszłości. Póki co
jeździmy samochodami spalinowymi i to nie najnowszymi. Średni wiek aut używanych sprowadzanych

24. Agata Rzędowska, Elektromobilność. Raport
(http://jagiellonski.pl/wp-content/uploads/2017/09/Elektromobilnosc_e_book-1.pdf).
25. Fortum Charge & Drive expands to Poland through cooperation with Energa (https://www3.fortum.com/media/2017/02/fortum-charge-drive-expands-poland-through-cooperation-energa).
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do Polski to około 12 lat. Stan techniczny pojazdów
(także pod kątem emisji szkodliwych substancji) kontroluje policja, ale nie każdy patrol wyposażony jest
w analizator pozwalający zbadać parametry spalin
na miejscu. W razie „uzasadnionego podejrzenia” policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować pojazd na dokładne badanie w stacji diagnostycznej. Od połowy 2017 roku policja prowadzi regularną,
comiesięczną akcję „SMOG” (nieprawidłowości wykryto tylko w 1% skontrolowanych samochodów, a 1,4%
skierowano na dalsze badania). Podobny odsetek nieprawidłowości związanych z emisją spalin ujawniają
kontrole Inspekcji Transportu Drogowego26.
Czy i w jakim stopniu samochody niskoemisyjne wyprą
pojazdy spalinowe, oddziałując także na jakość powietrza? Wpływa na to oczywiście kilka czynników. Wiele będzie zależeć od sposobu wprowadzania nowych
przepisów. Przykładem (może marginalnym, ale charakterystycznym) jest kwestia buspasów. Samochody elektryczne mogą, na podstawie ustawy o elektromobilności, korzystać z buspasów. Jednak w praktyce zarządcy dróg (a więc samorządy) utrudniają to,
nakładając na kierowców kary „po staremu” i anulując je dopiero w przypadku złożenia odwołania. Od lipca 2018 roku samochody uprawnione do korzystania

z buspasów mają być oznaczane specjalnymi naklejkami, nie wiadomo jednak, czy zmieni to opisaną wyżej
sytuację. Samorządy argumentują bowiem, że buspasy mają w założeniach usprawniać komunikację zbiorową, a samochód elektryczny to nadal samochód, zajmujący miejsce przeznaczone dla znacznie bardziej
efektywnych autobusó27. Widać tu konflikt interesów:
samorządów (dążących do usprawnienia i zwiększenia
udziału transportu zbiorowego) i administracji rządowej (chcącej takimi przywilejami dla kierowców stymulować rozwój rynku samochodów elektrycznych). Udogodnienia dla pojazdów elektrycznych sabotuje także
niezależna od władz lokalnych policja, co już trudno racjonalnie wytłumaczyć28.
***
We wszystkich tych dziedzinach możliwa i konieczna
jest aktywność zarówno władz publicznych, jak i dużego biznesu. Niewiele dadzą przepisy i prawne ograniczenia, a nawet i zachęty finansowe, jeśli nie pójdzie
za tym dobra oferta rynkowa. Z kolei korzyści społeczne płynące z wdrażania rozwiązań proekologicznych
(oraz koszty społeczne ich niewdrożenia) są o wiele
istotniejsze niż korzyści i koszty po stronie ostatecznego użytkownika, a więc zaangażowanie państwa i samorządów w skuteczne sposoby walki z zanieczyszczeniem powietrza jest konieczne.

26. Bartłomiej Sawicki, Rząd walczy ze smogiem. Jakie są efekty? (http://biznesalert.pl/raport-smog-czyste-powietrze).
27. „Elektryki” mogą jeździć po buspasach i parkować za darmo, ale mandat i tak dostaną (https://wysokienapiecie.
pl/9115-samochody-elektryczne-moga-jezdzic-po-buspasach-i-parkowac-za-darmo-ale-mandat-i-tak-dostana).
28. Samochody elektryczne na buspasach – będą mandaty, bo policja inaczej czyta ustawę niż ministerstwo
(https://wysokienapiecie.pl/9387-samochody-elektryczne-na-buspasach-mandat-policja-interpretuje-ustaweministerstwo).
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3.
Gotowość Polaków do zmian
mających na celu poprawę
jakości powietrza
Czy rzeczywiście jesteśmy gotowi, jako społeczeństwo, na starcie ze smogiem? Co roku w wyniku zanieczyszczenia powietrza liczba ludzi umierających w Polsce odpowiada liczbie mieszkańców powiatowego miasteczka.
Zapewne gdyby nastąpiło to jednocześnie, jak w przypadku wielkiego londyńskiego czy dublińskiego smogu, odczulibyśmy to boleśniej. Co sądzimy
o poprawie jakości powietrza? Jakie środki uważamy za najskuteczniejsze?
Co popieramy, a co w rzeczywistości robimy? Na jakie zmiany jesteśmy gotowi? W trzeciej części raportu pokażemy wyniki badań potencjalnych uczestników tych zmian, a zarazem – w przyszłości – ich beneficjentów.
Polacy uznają zanieczyszczenie powietrza za jeden
z głównych problemów ekologicznych, na drugim miejscu po problemie śmieci29. Nietrafnie jednak identyfikują kolejność źródeł zanieczyszczeń i ich udział w całej
emisji. Choć w rzeczywistości największym źródłem
zanieczyszczeń powietrza jest ogrzewanie, przez badanych jest ono bagatelizowane i wskazywane dopiero na trzecim miejscu. Zdecydowanie przeszacowany jest natomiast wpływ samochodów (w badaniu
na pierwszym miejscu, a w rzeczywistości na trzecim,
z udziałem na poziomie 6%) i przemysłu (w rzeczywistości odpowiedzialnego dziś za 2% emisji). Te dwa
źródła wskazuje jako najistotniejsze 60% badanych
– szkodliwość ogrzewania zauważa zaledwie 40% respondentów30.
Jest to duże wyzwanie edukacyjne dla wszystkich, którzy chcą poprawy jakości powietrza. Już od pierwszych
lat nauki w szkole utrwalają się w ludzkiej świadomości
fałszywe stereotypy na ten temat. Na przykład jednym
z najbardziej popularnych motywów w dziecięcych

pracach plastycznych na temat ekologii są czarne spaliny z rur wydechowych samochodów i czarny dym z kominów fabrycznych (notabene wielkość i kształt tych
„kominów” sugerują raczej chłodnie kominowe elektrociepłowni, emitujące parę wodną, a nie spaliny). Jeśli w takiej twórczości pojawia się dym z komina domu,
to raczej w pozytywnym kontekście („obowiązkowy”
element domu jako takiego). Ogień w piecu, a tym
bardziej w kominku jest archetypicznym wręcz symbolem bezpieczeństwa, a nie zagrożenia. Dzieci dorastają, a obrazy „wdrukowane” w dzieciństwie są nierzadko podstawą ich dorosłych wyborów.
Tylko około 1/3 badanych prawidłowo wskazała źródła zanieczyszczenia powietrza i ich udział w całej emisji. Tyle samo osób nie udzieliło żadnej prawidłowej
odpowiedzi. Wiedza Polaków na ten temat zasadniczo nie zależy od wieku, płci, wykształcenia i dochodów respondentów. Czynnikiem różnicującym jest
miejsce zamieszkania. Większą wiedzę na temat źródeł zanieczyszczeń posiadają mieszkańcy województw

29. Dane te pochodzą z raportu TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska, Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Badanie trackingowe - pomiar: październik 2014.
30. Źródło wyników przedstawionych w tym i następnych akapitach: Jakość powietrza w Polsce. Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska z listopada 2015. Należy zauważyć, że szacunki dotyczące źródeł zanieczyszczeń
przedstawiane przez badanych byłyby częściowo właściwe dla Warszawy, w której transport jest w wartościach
względnych największym źródłem, jednak po pierwsze badanie miało charakter ogólnopolski, po drugie w Warszawie za epizody smogowe odpowiada jednak niewłaściwy sposób ogrzewania mieszkań (patrz przypis 3).
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południowych (jak wykazaliśmy w części drugiej raportu, bardziej zagrożonych smogiem), zaś mieszkańcy wsi mają dwukrotnie większą od mieszkańców miast świadomość zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstw rolnych.
Oba te zjawiska da się łatwo wytłumaczyć doświadczeniem badanych, związanym właśnie z miejscem zamieszkania.
Polacy są w większości świadomi, że benzyna i olej napędowy to paliwa samochodowe wpływające na jakość powietrza najbardziej niekorzystnie (około 2/3 badanych, z wyraźną przewagą mieszkańców największych miast i województw południowych). Jeszcze więcej respondentów ma świadomość, że
najbardziej szkodliwym dla jakości powietrza paliwem grzewczym jest węgiel kamienny (73%). Trzeba tu zauważyć, że są to zarazem najpopularniejsze paliwa . Niewielu badanych zauważa szkodliwość spalania śmieci, przy
czym istnieje tu wyraźna korelacja z poziomem wykształcenia (to źródło zanieczyszczeń wskazuje 6% osób z wykształceniem wyższym, wobec zaledwie
1% w przypadku osób z wykształceniem podstawowym i średnim lub pomaturalnym).
Gotowość do rezygnacji z transportu indywidualnego (na rzecz komunikacji miejskiej, rowerów lub chodzenia pieszo) zadeklarowało 35% uczestników
cytowanego badania. Niewielu mniej poparłoby ograniczenie ruchu samochodów w centrach miast i zmianę sposobu ogrzewania mieszkania (odpowiednio 34 i 31%).
Zastanawiająca jest korelacja wieku z deklarowaną gotowością do zmian. Odsetek osób z pokolenia czterdziestolatków popierających ograniczenie ruchu
samochodowego w miastach jest aż o 1/3 wyższy niż średnia dla wszystkich
badanych (45% w stosunku do 34%). Z kolei najmniejszą gotowość do zmian
(wszystkich zaproponowanych w badaniu) wykazują najmłodsi ankietowani
(grupa wiekowa 15–19 lat). Nie wiadomo jednak, czym jest to spowodowane: czy chodzi o brak zainteresowania tematem (związany z brakiem prawa
jazdy), brak świadomości (w co trudno uwierzyć, biorąc pod uwagę stałą i rosnącą obecność tematyki ekologicznej w szkołach) czy też o wygodę (nastolatek raczej jest wożony samochodem, niż nim jeździ). W krajach zachodnich
własny samochód coraz rzadziej jest postrzegany jako symbol statusu i wejścia w dorosłość, a coraz częściej jako dodatkowy kłopot (coś, co trzeba ubez-
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pieczyć i utrzymać niezależnie od intensywności korzystania)31. Ten trend jeszcze nie dotarł do Polski, ale czy
uzasadnia to niechęć polskich nastolatków do ograniczeń w używaniu samochodów osobowych? Wymagałoby to dodatkowych badań – nastolatki staną się
w ciągu kilku lat dorosłymi, a ich poglądy będą wpływać zarówno na rynek, jak i na decyzje polityczne.
Z tego samego badania wynika również, że ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast cieszy
się najmniejszym poparciem wśród mieszkańców wsi
i małych miast (zaledwie 1/5 badanych, w stosunku
do 35% dla ogółu)32. Ustalenie przyczyn takiego stanu
rzeczy znów wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań. Czy chodzi o wygodę? Dla
mieszkańców wsi zmiana środka transportu w czasie
wyjazdu do miasta jest większym problemem niż dla
ludności miejskiej (konieczność znalezienia miejsca do
parkowania). Ten problem można częściowo rozwiązać stworzeniem odpowiedniej infrastruktury (parkingi, szczególnie typu „Park & Ride”, czy niskoemisyjne
taksówki). Nie jest to jednak alternatywa dla użytkowników samochodów dostawczych, często napędzanych
bardziej szkodliwym od benzynowego silnikiem Diesla.
Deklarowana gotowość do zmian ma jednak niewiele wspólnego z rzeczywistym ich realizowaniem. Jedynie w przypadku wymiany sprzętu AGD/RTV na bardziej energooszczędny zrobiło to o 1/5 więcej Polaków,
niż wcześniej zadeklarowało (możliwych przyczyn jest
wiele – pamiętajmy, że zbiegło się to w czasie z lepszą sytuacją gospodarczą w kraju, wzrostem zarobków

i uruchomieniem programu 500+). Trzykrotnie więcej
osób deklarowało (lub choćby akceptowało) wymianę systemu ogrzewania w swoich domach, niż rzeczywiście to zrobiło. Podobnie jest z wymianą samochodu na bardziej ekologiczny. W dodatku aż połowa badanych zmieniających samochody (i aż 4% wszystkich
badanych) oświadczyła, że kupiła pojazd elektryczny,
co wydaje się nieprawdopodobne, patrząc na dane
rynkowe. Pytanie czy jest to wina doboru próby, czy
udzielania odpowiedzi niezgodnych z prawdą. Nawet
w przypadku tak „bezkosztowej” zmiany, jak częstsza
rezygnacja z samochodu na rzecz komunikacji miejskiej, roweru czy spaceru, wykonanie było niższe o 1/3
od deklaracji33.
Wśród rozwiązań, których wprowadzenie zależałoby od władz lub od dostawców usług, największą akceptację (ale tylko 34% badanych) zyskało ograniczenie ruchu samochodów w centrach miast. Dodatkowe
opłaty za wjazd do centrum poparłoby tylko 13% ankietowanych, a podobna liczba osób pogodziłaby się
ze wzrostem cen energii w związku z przejściem
na OZE (12%). Tu trzeba koniecznie wspomnieć,
że przejście na OZE mogłoby spowodował wzrost cen
w początkowym okresie, potem eksperci przewidują spadek. Nie wiadomo jednak, czy przeciętny użytkownik jest tego świadom, czy też słowo „ekologiczny”
kojarzy mu się tylko ze słowem „droższy”. To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ zupełnie inaczej postrzega się zmiany stanowiące inwestycję, a inaczej – zmiany pociągające za sobą tylko większe (choć konieczne)
obciążenia34.

31. Millenials coming of age (http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/millennials).
32. Jakość powietrza w Polsce. Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska z listopada 2015.
33. Jakość powietrza w Polsce. Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska z listopada 2015 oraz Jakość powietrza w Unii Europejskiej, Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska), 2017.
34. Por. 8 sposobów integracji OZE. Bezpieczeństwo systemu wobec wzrostu źródeł zmiennych (http://forum-energii.
eu/pl/tematy/analizy/integracja-oze.html).
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Wybrane sposoby poprawy jakości powietrza
- deklarowana akceptacja a rzeczywiste działanie mieszkańców Polski

Częstsze przemieszczanie
się pieszo, rowerem,
komunikacją zbiorową

Zmiana systemu
ogrzewania
w domu/mieszkaniu

Wymiana
sprzętu
AGD/RTV

Wymiana
używanego
samochodu

Żadne

35%

deklarowana akceptacja (2015)

26%

rzeczywiste działanie (2017)

31%

deklarowana akceptacja (2015)

11%

rzeczywiste działanie (2017)

21%

deklarowana akceptacja (2015)

26%

rzeczywiste działanie (2017)

21%

deklarowana akceptacja (2015)

8%

rzeczywiste działanie (2017)

39%

rzeczywiste działanie (2017)

Opracowanie własne na podstawie danych z „Jakość powietrza w Polsce. Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska z listopada 2015” oraz „Jakość powietrza w Unii Europejskiej, Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska), 2017”
W kolumnie „Wykonanie (2017)” zebrano dane na temat deklarowanych zachowań badanych osób w ciągu 2 lat poprzedzających badanie.
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Z cytowanych badań można też wysnuć wnioski co do zmian postaw Polaków wobec różnych sposobów walki z zanieczyszczeniami powietrza. W roku
2015 za najskuteczniejsze środki Polacy uznali bardziej rygorystyczne kontrole i ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast (wskazało je
po 29% badanych). Ciekawostką jest obecność, na trzecim miejscu, zapewnienia dostępu do węgla lepszej jakości (27%), co sugerowałoby, że ponad
1/4 Polaków nie wyobrażała sobie wtedy eliminacji ogrzewania węglem. 25%
badanych uznało za skuteczny środek lepsze informowanie społeczeństwa
o skutkach zanieczyszczenia powietrza.
Co się zmieniło przez 2 lata? Zniknęła odpowiedź dotycząca „węgla lepszej jakości”, pojawiły się natomiast motywacje finansowe ze strony władz publicznych (ulgi i subwencje) – za najskuteczniejszy sposób uznało je 31% badanych. Lepsze informowanie społeczeństwa awansowało na drugie miejsce,
a w pierwszej trójce pozostały – prawie z takim samym jak 2 lata wcześniej
poparciem – bardziej rygorystyczne kontrole. Tyle samo respondentów
w obu badaniach (27%) uznało, że należy po prostu skutecznie egzekwować
już istniejące prawo. Wyraźnie (o ponad 40%) spadła akceptacja dla ograniczenia ruchu w centrach miast (jak wyżej wspomniano w 2015 roku wskazywanego na pierwszym miejscu, dwa lata później zaledwie na siódmym).
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Akceptacja Polaków dla wybranych sposobów poprawy jakości powietrza w 2015 i 2017 roku

brak danych

2015

31%

2017

Lepsze informowanie
społeczeństwa

25%

2015

29%

2017

Bardziej rygorystyczne
kontrole

29%

2015

28%

2017

Skuteczniejsze
egzekwowanie prawa

27%

2015

27%

2017

Bardziej rygorystyczne
przepisy

24%

2015

24%

2017

19%

2015

18%

2017

29%

2015

17%

2017

27%

2015

brak danych

2017

24%

2015

brak danych

2017

Motywacje finansowe
(ulgi, subwencje)

Zwiększenie
opodatkowania

Ograniczenie ruchu
w centrach miast

Dostęp do węgla
lepszej jakości

Wieksze kary
za szkodliwą emisję

Opracowanie własne na podstawie danych z „Jakość powietrza w Polsce. Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska z listopada 2015” oraz „Jakość powietrza w Unii Europejskiej, Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska), 2017”
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Choć Polacy w dużej części widzą konieczność poprawy jakości powietrza
i deklarują gotowość do „jakichś” zmian w tym zakresie, to jednak żadna
z proponowanych modyfikacji nie posiada tak licznej akceptacji.
***
Zgodzimy się na zmiany, jeśli będziemy widzieli w nich sens, a przede wszystkim korzyść – taką diagnozę można postawić nawet bez sondaży. Badania
to potwierdzają, dodając do tego jeszcze dwie mniej już oczywiste obserwacje. Po pierwsze, mimo obecności tematyki ekologicznej w przedszkolach
i szkołach od co najmniej 30 lat najmniejsze poparcie dla zmian występuje
wśród najmłodszego pokolenia. Po drugie, maleje zgoda społeczna na stosowanie metod uważanych dotąd za najprostsze, jak ograniczenie ruchu pojazdów w centrach miast. Choć to ostatnie będzie konieczne choćby ze względu na korki, zjawiska te oznaczają duże wyzwanie dla rządzących. Będą oni
zmuszeni do kreatywności oraz do zajęcia się problemem jakości powietrza
w sposób długofalowy, a nie akcyjny.
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4.
Co można zrobić - od razu
i w dalszej perspektywie?
Jest wiele narzędzi służących efektywniejszemu gospodarowaniu energią,
a przez to zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Jedne są oczywiste i stosowane od dawna (jak po prostu edukacja ekologiczna), inne są
na etapie pilotażowych wdrożeń (jak systemy SmartLiving). Wokół jeszcze innych dopiero krążymy, choć nawet w krajach mniejszych od Polski są codziennością (jak kogeneracja, szerokie wykorzystanie OZE, użycie chłodu z ciepła
sieciowego czy systemy sterowania popytem w energetyce). W czwartej części raportu pokażemy te narzędzia.

Edukacja w zakresie procesów
wpływających na powstawanie smogu
Zmiana przyzwyczajeń jest trudna, gdy osoby których miałaby dotyczyć, nie
są świadome zagrożeń płynących z dotychczasowego postępowania i korzyści możliwych do uzyskania dzięki nowym zachowaniom. Ponieważ działanie człowieka (oprócz warunków środowiskowych) jest jednym z czynników
powstawania smogu, poprawa jakości powietrza wymaga aktywnej edukacji
ekologicznej.
Skuteczna edukacja odwołuje się jednocześnie do wiedzy, umiejętności
i postaw. Wiedza to w tym wypadku informacje na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza i ich szkodliwości (zarówno dla osób, jak i zbiorowości).
To również oparta na faktach świadomość udziału – nie wyłącznego, ale
koniecznego – działalności człowieka w powstawaniu smogu. Umiejętności obejmują wszystkie dziedziny mające związek z powstawaniem smogu:
od efektywnego ogrzewania, przez ekojazdę po umiejętność dokonywania codziennych wyborów (na przykład analizy opłacalności poszczególnych
środków transportu w zależności od celu i trasy). Trzecim, często niesłusznie
pomijanym wymiarem edukacji są postawy – wiedza i umiejętności nie wystarczają, jeśli nie ma chęci, motywu i nawyku ich zastosowania.
Oczywiście nie można izolować kwestii zanieczyszczenia powietrza od całej
tematyki ekologicznej i od życia człowieka w środowisku. Chęć ograniczania
skażenia powietrza łączy się na przykład z chęcią ograniczania ilości odpadów, zwłaszcza tych zamieniających się w śmieci.
Ważną sprawą jest dobór metod. Organizatorzy edukacji ekologicznej mają
ich do dyspozycji wiele: od najpopularniejszych i najprostszych (publikacje,
warsztaty, konkursy) do tych bardziej kreatywnych lub wymagających więk-
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szego zaangażowania (gry miejskie, aplikacje mobilne). Oczywiście dobór metod musi być zgodny z celami edukacji – ulotka drukowana na kredowym papierze czy plastikowy gadżet, który za chwilę stanie
się śmieciem, są bardziej nieekologiczne niż zachowania, do których rzekomo zniechęcają, o czym bardzo często zapominają organizatorzy akcji podejmowanych pod najbardziej szczytnymi hasłami.
Polskie samorządy sięgają po różne sposoby, aby edukować swoich mieszkańców, zarówno dorosłych, jak
i dzieci. Włączają się w to także firmy i instytucje.
-

W Katowicach pod hasłem „Jak ekoodpowiedzialnie
ogrzać mieszkanie?” zorganizowano cykl 24 spotkań
mieszkańców z ciepłownikami, kominiarzami i strażnikami miejskimi (mówiono m.in. o sprawach tak prozaicznych jak prawidłowe sposoby rozpalania i palenia w piecach na paliwo stałe). Działa tam również Zespół Prewencji Szkolnej Straży Miejskiej, edukujący
w przedszkolach i szkołach wszystkich poziomów.

-

W Gliwicach na antenie lokalnej rozgłośni radiowej
ogłoszono konkurs dotyczący niskiej emisji. W ramach cyklicznych rajdów rowerowych zaplanowano wizytę w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, zachęcając do korzystania z sieci ciepłowniczej
zamiast ogrzewania lokalnego.

-

W Nowym Sączu zorganizowano dla młodzieży grę
,,Jak walczyć z niską emisją” oraz zajęcia w Mobilnym Centrum Edukacji Ekologicznej (pracowni komputerowej zorganizowanej w busie, zasilanej panelami fotowoltaicznymi zainstalowanymi na dachu)35.

-

„Wrocław. Tu żyję, tu oddycham” to inicjatywa portalu „Miasto 2077” i wspomnianej już firmy Fortum.
To platforma wymiany doświadczeń przede wszystkim na rzecz poprawy czystości powietrza, ale także przyjaznego transportu i gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach tego projektu m.in. publikowane są teksty na temat doświadczeń zerowasterów (ludzi ograniczających produkcję śmieci), organizuje się warsztaty ekologiczne oraz uczy naprawiania sprzętów zamiast ich wyrzucania36.

Chodzi o to, by pokazać, że dbanie o stan środowiska
(w tym o jakość powietrza) jest czymś normalnym, codziennym, a nie ciekawostką, alternatywą, praktykowaną tylko z okazji „pikniku ekologicznego”. Dorosłym trzeba dodatkowo pokazać, że takie zachowanie się opłaca, że korzyści przewyższają straty. Widać
wyraźnie, że oprócz samorządów mogą i powinny się
w to włączyć także firmy, szczególnie przedsiębiorstwa
energetyczne.

Ekonomia współdzielenia
– usługi sharingowe w transporcie
Emisja szkodliwych substancji do atmosfery jest jedną
z najważniejszych kwestii poruszanych w dyskusjach
o rozwoju motoryzacji. Rozwój elektromobilności pomógłby w rozwiązaniu tego problemu, jednak dopóki cena samochodów elektrycznych jest wyraźnie wyższa od ceny samochodów spalinowych, niższe koszty
utrzymania nie będą wystarczającą zachętą do kupowania pojazdów nisko- lub zeroemisyjnych.

35. Barbara Krawczyk, Smog i edukacja. Jak uczyć o ochronie powietrza? (https://portalkomunalny.pl/smog-edukacjaekologia-366286/).
36. https://www.tuoddycham.pl
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Tu jednak z pomocą mogą przyjść megatrendy. Według danych Goldman
Sachs Global Investment Research37 „milenialsi” (osoby urodzone w latach
80. i 90. XX wieku, a więc dzisiejsi dwudziesto- i trzydziestolatkowie) niechętnie kupują tzw. dobra luksusowe, a do tej grupy wciąż jeszcze zaliczają się samochody. Zamiast tego szukają nowych usług, które pozwoliłyby im korzystać
z nich bez obciążeń związanych z własnością. W USA tylko 15% osób z tej grupy wiekowej uważa zakup samochodu za priorytet, natomiast dwa razy tyle
nie ma zamiaru nabywać go w najbliższej przyszłości. Samochód przestaje
być symbolem statusu społecznego, a staje się już tylko narzędziem do przemieszczania – i to jednym z wielu narzędzi, a więc wybieranym wtedy, gdy
inne są mniej wygodne.
Jest to zresztą uzasadnione ekonomicznie. Posiadanie własnego samochodu opłaca się w przypadku pokonywania rocznie 20 000 km lub więcej, choć przecież nawet wtedy w ciągu doby auto głównie stoi38. Wygodę
i oszczędność płynącą z jazdy samochodem elektrycznym odczuwa się natomiast już od pierwszego kilometra. To daje impuls do rozwoju tzw. ekonomii
współdzielenia, ale i do rozwoju elektromobilności – nieopłacalny dla indywidualnego użytkownika zakup e-samochodu staje się dobrą inwestycją dla sieci carsharingowych wynajmujących pojazdy na minuty.

Chłód z ciepła – zasoby,
po które wystarczy sięgnąć
W naszej strefie klimatycznej komfort cieplny wymaga nie tylko ogrzewania
zimą, ale i klimatyzacji latem. Jedno i drugie potrzebuje dostarczenia energii,
co potencjalnie może być przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Sposobem
na uniknięcie tej wady jest dostarczanie chłodu z ciepła sieciowego. Elektrociepłownie wytwarzają ciepło cały rok, także latem, a problemem jest jego
zagospodarowanie. Dzięki odpowiednim działaniom zbędna byłaby osobna
produkcja energii zasilającej klimatyzatory.

37. Millenials coming of age (http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/millennials).
38. F. Todd Davidson, Michael E. Webber, If You Drive Less Than 10,000 Miles a Year, You Probably Shouldn’t Own a
Car (https://www.citylab.com/transportation/2017/10/if-you-drive-less-than-10000-miles-a-year-you-probablyshouldnt-own-a-car/542988).
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W Wiedniu taka technologia wykorzystywana jest
od dziesięciu lat, a w Polsce powstają na razie pilotażowe instalacje. W czerwcu 2017 roku we Wrocławiu (we współpracy z tamtejszą politechniką) powstało Laboratorium Ciepła i Chłodu, którego testowa instalacja chłodzi kilkusetmetrowy lokal gastronomiczny. Operatorem jest firma Fortum, która dostarcza już
chłód z sieci w Sztokholmie, estońskim Tartu i fińskim
Espoo. O ile jednak we wspomnianych miastach systemy chłodzenia są centralne (co wymaga prowadzenia
rozległych instalacji, z rurami grubszymi od tych przenoszących ciepłą wodę), we Wrocławiu testowane są
rozwiązana rozproszone, z chłodziarkami umieszczonymi w chłodzonych budynkach39.

Kogeneracja – sposób
na efektywną produkcję energii
Kogeneracja to wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym, dzięki czemu
sprawność energetyczna jest większa, a zużycie paliwa
mniejsze niż przy wytwarzaniu rozdzielonym. Kogeneracja per saldo bardziej się opłaca, w dodatku jest jednym ze sposobów ograniczenia emisji (nie tylko dobrego dla środowiska, ale będącego częścią międzynarodowych zobowiązań Polski w dziedzinie polityki klimatycznej). Na początku wymaga jednak dużych inwestycji w technologię, dlatego producenci energii postulują wsparcie publiczne w tej początkowej fazie. Wsparcie to musiałoby być udzielane z poziomu budżetu centralnego, a ciepłownictwo jest w Polsce zdecentralizowane, zarządzane z dużym udziałem samorządów poszczególnych szczebli40.

Alternatywą dla kogeneracji (korzystającej z paliw kopalnych, ale bardziej wydajnie) są odnawialne źródła
energii. Dotyczy to nie tylko farm wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych, ale także lokalnych biogazowni i biometanowni. W polskich warunkach wydaje się,
że słowa „alternatywa” nie należy jednak rozumieć
rozłącznie – każdy pomysł umożliwiający efektywniejsze, a mniej szkodliwe dla środowiska gospodarowanie zasobami wart jest rozważenia.

Inteligentne sieci ciepłownicze
– od świadomego konsumenta
do smartsumenta
Jednym z narzędzi służących do zintegrowanego planowania zasobów energetycznych są systemy zarządzania popytem (Demand Side Management – DSM).
Polegają one na identyfikowaniu, ocenie i wykorzystaniu tych zasobów energii po stronie końcowych
użytkowników. Jednym z możliwych zadań tych systemów jest takie sterowanie obciążeniem, aby przesunąć je na okres poza szczytem, co określa się jako
reakcję strony popytowej (Demand Side Response –
DSR). Dzięki sterowaniu popytem energia jest pobierana równomiernie i najbardziej efektywnie. Mechanizmy DSR mają zredukować maksymalne obciążenia
szczytowe, a zwiększyć obciążenia w okresach tzw. dolin (niskiego poboru i niskich cen), na przykład z popołudniowego szczytu na godziny nocne.

39. Fortum uruchomiło Laboratorium Ciepła i Chłodu we Wrocławiu (http://powerindustry.com.pl/fortumuruchomilo-laboratorium-ciepla-i-chlodu-we-wroclawiu/); Aneta Wieczerzak-Krusińska, Chłód z grzejnika najpierw powieje w biurach (http://www.rp.pl/Komercyjne/308119961-Chlod-z-grzejnika-najpierw-powieje-wbiurach.html).
40. Wojciech Jakóbik, Kogeneracja to szansa, ale nie z nakazu (http://biznesalert.pl/kogeneracja-szansa-nakazu-relacja/).
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Programy DSR dzielą się na dwie główne grupy:
-

programy bodźcowe (motywacyjne), przewidujące różne zachęty finansowe dla odbiorców w zamian za zgodę na sterowanie popytem (np. samodzielne ograniczenie poboru mocy na żądanie dostawcy albo zdalne
krótkotrwałe wyłączenie urządzeń, przede wszystkim klimatyzacji i podgrzewaczy wody, w przypadku zagrożenia niezawodności systemu elektroenergetycznego); do grupy tej należą też programy aukcyjne, w których
odbiorcy zgłaszają gotowość redukcji obciążenia w zamian za określoną
zapłatę;

-

programy cenowe, od dobrze znanych taryf wielostrefowych (ang. time
of use – TOU) umożliwiających odbiorcom tańszy pobór energii w tzw. dolinach i w ten sposób zachęcających do ograniczania zużycia w szczytach
obciążenia, do taryf czasu rzeczywistego (ang. real-time pricing – RTP),
w których ceny energii są modyfikowane na bieżąco, analogicznie do cen
na rynku hurtowym, a odbiorca jest informowany o prognozowanej cenie
detalicznej z wyprzedzeniem dobowym, a nawet godzinowym41.

Niektóre mechanizmy sterowania popytem są stosunkowo proste do wprowadzenia (jak taryfy wielostrefowe). Inne wymagają rozwinięcia technologii
informacyjnej, na przykład do wdrożenia programów aukcyjnych.
Mimo trudności we wprowadzeniu czy pewnego ryzyka cenowego dla dostawców, zastosowanie systemów DSR daje korzyści wszystkim stronom rynku. Dostawcom energii umożliwia skuteczniejsze zarządzanie zdolnościami
przesyłowymi. Odbiorcom pozwala natomiast na redukcję kosztów zużycia
energii, dając wpływ na kształtowanie tych kosztów. Patrząc bardziej globalnie, systemy DSR poprawiają bezpieczeństwo energetyczne kraju, pozwalając
elastyczniej reagować w sytuacji przeciążenia systemu. Szczytowe zapotrzebowanie można wtedy zmniejszyć o co najmniej 1200 MW, a to oznacza brak
konieczności budowy jednego dodatkowego bloku energetycznego42. Oddanie odbiorcom decyzji w sprawie sposobu korzystania z sieci zwiększa świadomość społeczną w zakresie gospodarki energią.

41. Désiré Dauphin Rasolomampionona, Sylwester Robak, Paweł Chmurski, Grzegorz Tomasik, Przegląd istniejących mechanizmów DSR stosowanych na rynkach energii elektrycznej (http://www.cire.pl/pokaz-pdf%252Fpliki%252F2%252Fprzeg_ist_dsr.pdf).
42. Przemysł poprawi bezpieczeństwo systemu energetycznego (http://forum-energii.eu/pl/tematy/rynek-energii/).
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Aktywność odbiorcy energii może zresztą iść jeszcze
dalej. W krajach nordyckich istnieją tzw. otwarte sieci ciepłownicze, w których odbiorcy mogą sprzedawać
nadwyżki ciepła do sieci. Miejsce konsumenta zająć
ma już nawet nie prosument43, ale wręcz „smartsument” – świadomy użytkownik wsparty nowoczesnymi narzędziami do zarządzania zasobami, także
zasobami energii dostarczanej i wytwarzanej44. Taka
zmiana jest oczywiście możliwa tylko dzięki innowacyjności firm dostarczających odpowiednich rozwiązań (jak fińska aplikacja Fortum Fiksu, umożliwiająca
zdalne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej i ciepła, na przykład w domach letniskowych), ale też dzięki właściwemu otoczeniu prawnemu zapewnianemu
przez państwo.
Od 2016 roku polskie prawo umożliwia powstawanie
tzw. klastrów energetycznych: porozumień osób, instytucji, firm i jednostek samorządu terytorialnego
na rzecz obrotu energią wytwarzaną lokalnie (przede
wszystkim z OZE). Energetyka obywatelska jest w Polsce na etapie testowania i tworzenia; doświadczenia
z innych krajów są jednak zachęcające. Lokalne wytwarzanie i magazynowanie „czystej” energii nie dość,
że wpływa pozytywnie na środowisko, to dodatkowo umożliwia stabilizację systemu energetycznego.
Do tego jednak jeszcze daleka droga, skoro według
badań przeprowadzonych przez jedną z firm energetycznych 80% odbiorców energii ma kłopot nawet ze
zrozumieniem taryf i porównaniem ofert. Wracamy
tu więc do kwestii edukacji45.

W kierunku Smart City
W wielu budynkach wielorodzinnych efektem termomodernizacji jest znaczny wzrost temperatury
w mieszkaniach. Jeśli mieszkańcy zachowają dotychczasowe nawyki (tzn. jeśli nie zostaną przeszkoleni
w zakresie utrzymywania komfortu cieplnego po zmianach), będą regulować temperaturę, otwierając okna
zamiast przy użyciu termostatu. Finansowe i ekologiczne korzyści płynące z termomodernizacji nie będą więc
zauważalne. Celowe byłoby zatem uzupełnienie prac
termomodernizacyjnych o przeszkolenie mieszkańców,
prowadzenie pomiarów w mieszkaniach i instalowanie
łatwych w użyciu systemów monitorowania i zarządzania zużyciem energii. Oczywiście jeszcze łatwiej zrobić
to w nowych budynkach.
Kompleksowym systemem takiego zarządzania jest
SmartLiving, pakiet usług oferowany przez fińską firmę energetyczno-ciepłowniczą Fortum. SmartLiving
obserwuje zużycie prądu, wody i ciepła w mieszkaniu,
„ucząc się” zachowań mieszkańców i ich potrzeb. Na
podstawie zebranych danych „dom zadba sam o siebie”. W przyszłości system ma być połączony z siecią
ładowania samochodów (dając możliwość pobierania
opłat za takie usługi) i ma efektywniej zarządzać energią (w tym z OZE). Problematyczne pozostaje jednak
udostępnianie danych o zachowaniu mieszkańców,

43. Termin „prosument” zaproponował w 1980 roku Alvin Toffler w książce „Trzecia fala”. W branży energetycznej
oznacza to użytkownika łączącego zużywanie energii dostarczonej przez sieć dystrybucyjną z jej wytwarzaniem,
na przykład ze źródeł odnawialnych.
44. Eksperci: Innowacje w energetyce i ciepłownictwie sprzyjają tworzeniu inteligentnych miast (http://nowa-energia.com.pl/2015/05/26/eksperci-innowacje-w-energetyce-i-cieplownictwie-sprzyjaja-tworzeniu-inteligentnychmiast/).
45. Rząd obiecał, Fortum wdraża (https://www.fortum.pl/media/2018/02/rzad-obiecal-fortum-wdraza).
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a właściwie ich bezpieczeństwo. W założeniach autorów usługi wymagałoby to zaufania użytkowników do dostawcy, a udostępnienie danych dawałoby w zamian większą wygodę i bezpieczeństwo w korzystaniu z mieszkania.
Koszt instalacji urządzenia wynosiłby kilka tysięcy złotych i byłby tak skalkulowany, by zwracać się (w mniejszych opłatach za zużycie energii) po kilku latach. Polska jest trzecim krajem – po Szwecji i Finlandii – w którym Fortum
oferuje tę usługę46.
***
Sprzymierzeńcem władz i dużych firm we wprowadzaniu zmian na rzecz
czystszego powietrza będzie rozwój technologii i przeobrażenie trendów
społecznych. Moda na współdzielenie wręcz zachęca firmy do oferowania usług carsharingu. Coraz doskonalsze systemy informatyczne umożliwią
skuteczniejsze zarządzanie zużyciem energii i płatnościami za nią w sposób
o wiele elastyczniejszy. Możliwość pozyskania chłodu z ciepła sieciowego
albo efektywniejsze, bo jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (kogeneracja) wymaga jeszcze badań i nakładów, ale w ostatecznym rozrachunku przyniesie korzyści i dostawcom, i odbiorcom.
Ważne jest to, by postrzegać te wszystkie możliwości jako narzędzia, a nie
cele oraz by posługiwać się nimi kompleksowo. Wyedukowany, świadomy odbiorca korzystający w „sprytny” sposób z czystej energii, a jej nadwyżki oddający z zyskiem do systemu – oto docelowa wizja zmian, która powinna motywować nas wszystkich.

46. Agata Rzędowska, Czy za pomocą tabletu można oszczędzać wodę, prąd i gaz? (http://biznesalert.pl/rzedowskapomoca-tabletu-mozna-oszczedzac-wode-prad-gaz).
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podsumowanie
Źródła zanieczyszczeń powietrza i ich rzeczywisty wpływ
na powstawanie smogu są dziś dobrze zidentyfikowane
przez naukowców. Likwidowanie przyczyn smogu jest
i będzie coraz bardziej wymuszane nie tylko ze względu na jakość powietrza, ale także z zupełnie innych powodów:
-

Wdrażanie inteligentnych systemów w ciepłownictwie wychodzi naprzód oczekiwaniom odbiorców
chcących nie tylko mniej płacić, ale też móc wpływać na ponoszone koszty.

-

Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł w miksie
energetycznym wynika ze zobowiązań międzynarodowych.

-

Rozwój elektromobilności pozwoli rozruszać gospodarkę, dzięki czemu możliwe będą inwestycje w bardziej ekologiczne sposoby produkcji energii.

Biorąc pod uwagę udział ogrzewania w źródłach zanieczyszczeń, ciepłownictwo powinno być pierwszym
kierunkiem prac. W sezonie zimowym każdy korzysta
z ogrzewania. Ze względu na długość tego sezonu i na
liczbę ogrzewanych lokali Polska jest europejskim liderem. Pierwszy krok to oczywiście eliminacja szkodliwych urządzeń. Wspomniany w raporcie przykład Dublina pokazuje, że tylko radykalne kroki są skuteczne,
ale za to zmiana jest wówczas spektakularna. O ile jednak komfort cieplny jest sprawą tych, którzy w danym
lokalu mieszkają lub pracują, o tyle emisja zanieczyszczeń wpływa na wszystkich. Zarządcy lokali nie mogą
więc być pozostawieni sami sobie, muszą uzyskać zewnętrzne wsparcie – nie na zasadzie pomocy społecznej, ale publicznej inwestycji na rzecz czystego powietrza. Przykład Wrocławia pokazuje z kolei, że wcale nie
musi to być pomoc ze środków podatników, ale że mogą
to robić również firmy energetyczne z korzyścią dla społeczeństwa i oczywiście dla siebie.

Jeżeli jednak wprowadzamy tak radykalne zmiany,
muszą one odpowiadać wymaganiom jutra czy pojutrza, a nie być tylko rozwiązywaniem bieżących problemów. Należy więc zadbać o to, by dostarczana energia była wytworzona i zużyta najbardziej efektywnie
i czysto. Temu służy, po stronie producenta, kogeneracja czy korzystanie z OZE, a po stronie odbiorcy – systemy sterowania popytem (DSR) czy wszelkie systemy inteligentnego zarządzania i to na poziomie nie pojedynczych lokali lub budynków, ale całych miast. Tu również
jest miejsce na współdziałanie władz publicznych z biznesem (choćby w dziedzinie edukacji).
Drugi ważny kierunek to transport. Wbrew marzeniom
aktywistów rowery nie zastąpią samochodów. Oczekujemy, że postęp technologiczny zapewni nam większą wygodę i swobodę, a nie będzie zmuszał do ograniczeń. Tu jest miejsce (znów, przy współpracy instytucji
publicznych i biznesu) na rozwój elektromobilności i wygodniejszych, łatwiej dostępnych systemów transportu zbiorowego. Postęp technologiczny w ciągu najbliższych lat uczyni pojazdy elektryczne znacznie bardziej
dostępnymi. Dostawcy energii mogą i tu znaleźć miejsce dla siebie, choćby budując infrastrukturę do ładowania pojazdów.
***
Co się wydarzy w ciągu najbliższych 10 lat? Jak zmieni
się jakość powietrza, którym oddychamy? Wiele zależy
od tego, czy podejmiemy to decydujące starcie.
Jeśli nie zrobimy nic, właściwie nie powinno dojść
do tragedii. W mediach przeczytamy relacje z kilkudziesięciu ważnych konferencji antysmogowych, na których prelegenci przytoczą te same dane. Dzieci zabiorą
z pikników ekologicznych do domów trochę baloników
ze stosownymi hasłami. Pewne rzeczy oczywiście potoczą się same: przepisy unijne i krajowe wymuszą na wła-
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dzach i obywatelach jakieś działania, sabotowane niestety w miarę możliwości
przez zainteresowanych (jak uczy niedawny przykład postawy policji wobec samochodów elektrycznych na buspasach). Ostatecznie jednak przegramy. Przez
dekadę umrze przedwcześnie odpowiednik populacji już nie Otwocka czy Dębicy, jak dzieje się to co roku. Po cichu, dzień po dniu, rok po roku, odejdzie nam
przez ten czas cały Gdańsk – o ile, oczywiście, warunki klimatyczne nie zafundują
nam jakiegoś „wielkiego warszawskiego smogu”. A może krakowskiego? Cieszyńskiego? Rybnickiego?
Możemy jednak postąpić zupełnie inaczej. Możemy podejść do sprawy poważnie.
Możemy uznać przyłączanie mieszkań do sieci ciepłowniczej nie za wizję zapisaną w strategii miasta na najbliższe kilkadziesiąt lat, ale za cel operacyjny
w bieżącej kadencji.
Możemy przestać zabudowywać korytarze napowietrzające, choć nowe osiedle z pewnością przynosi większe zyski niż ogródki działkowe.
Możemy przyjąć do wiadomości, że wymiana pieca z węglowego na gazowy nie
służy (tylko) komfortowi właściciela, ale zdrowiu całej okolicy i jest inwestycją
społeczną, a nie rodzinną.
Możemy przestać traktować samochody elektryczne czy systemy inteligentnego zarządzania energią jako ciekawostkę, nowinkę dla bogatych, a zacząć szukać sposobów, jak można je uczynić codziennością.
Możemy przestać tłumaczyć spalanie śmieci w piecach grzewczych niedostateczną świadomością czy niewystarczającą edukacją, a zacząć je traktować jak
każde inne trucie sąsiadów.
Możemy skończyć zabawę w potyczki ze smogiem, a zacząć poważną walkę.
Celową, zaplanowaną, rozpisaną w punktach, z wiarą w zwycięstwo.
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SMOG
1

Na powstawanie smogu mamy wpływ, choć czasem
czynniki środowiskowe nie ułatwiają działania.

2

W Polsce obowiązują te same normy jakości powietrza,
co w innych krajach UE.

3

Ostatnich 10 lat nie przyniosło wymiernej poprawy
jakości powietrza w Polsce.

4

Najpoważniejszym źródłem zanieczyszczenia powietrza
jest nieprawidłowe ogrzewanie domów; na kolejnych miejscach
są transport i przemysł.

5

Polacy są otwarci na zmiany, jeśli widzą w nich korzyść dla siebie.
Nie chcemy jednak zmian polegających tylko na ograniczeniach
komfortu.

6

Publiczne wsparcie powinno być dostępne zarówno dla budownictwa wielomieszkaniowego, jak i dla inwestorów indywidualnych.

7

Sprzymierzeńcem zmian będzie rozwój technologii, trzeba tylko
zacząć je stosować.

8

Konieczna jest skuteczna edukacja, ponieważ dziś zbyt wiele osób
bagatelizuje koszty społeczne i środowiskowe zanieczyszczenia
powietrza.

9

Przyszłość to nisko- i zeroemisyjny transport w przyjaznej
pieszym przestrzeni bez smogu.

10

Działania na rzecz czystego powietrza nie mogą być rozwiązywaniem
bieżących problemów, ale koncentrować się na przyszłości.
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