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1. Wprowadzenie 

1.1. Przyczyny podjęcia tematu 

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację i rozszerzenie opracowania zrealizowanego w lutym 2020 
roku przez prof. Pawła Bogacza z Akademii Górniczo-Hutniczej, podejmującego tematykę – analizy 
poziomu stężenia pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w głównych miastach województwa 
Małopolskiego. Było ono prowadzone w związku z wdrożeniem przez Izbę Gospodarcza Sprzedawców 
Polskiego Węgla prac nad budową i realizacją systemu badań, a następnie komunikacji uzyskanych 
wyników, służących kompleksowej, wielowątkowej analizie wpływu węgla kamiennego na powstawanie 
zjawiska smogu, związanych z nim zmian prawnych, a dalej wynikowo wpływu powyższych czynników 
na jakość życia mieszkańców Polski, tak w aspekcie zdrowotnym, jak i ekonomicznym. Materiał z lutego 
2020 roku oraz niniejsze opracowanie stanowią jeden z elementów powyższego systemu.  
 

1.2. Cel projektu 

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie analizy poziomu stężenia pyłów PM10, PM2,5 oraz 
benzo(a)pirenu w głównych miastach województwa małopolskiego, bazując na danych ilościowych 
(pomiary stężeń pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, rozumiane jako średnie 24-godzinne) oraz 
wnioskowaniu na podstawie uzyskanych wyników, z uwzględnieniem czynników zewnętrznych 
stanowiących determinanty dla tychże wyników.  
 

1.3. Założenia projektu 

• Badania obejmują swym zakresem okres 2012-2020 w ujęciu rocznym. W przypadku analiz 
sezonowych przyjęto do analizy sezony 2012/2013-2019/2020. Okres ten wykazuje 
reprezentatywność danych, jest związany z podjęciem szerokiej dyskusji i działań w związku 
z  tzw. uchwałą antysmogową. W ramach badań za rok bazowy uznano 2012, natomiast za sezon 
bazowy 2012/2013. 

• Zakres wskaźników: stężenie pyłu PM10, stężenie pyłu PM2,5, stężenie benzo(a)pirenu. 
• Przedmiotem analizy są zmiany zanieczyszczeń powietrza w perspektywie długo 

i krótkookresowej: 
o zmiana wartości średniorocznych oraz średniookresowych stężeń wszystkich 

wskaźników, 
o zmiana liczby dni z przekroczeniami dobowymi dla pyłu PM10. 

• Dane ilościowe uzyskano z Banku danych pomiarowych, udostępnionego przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) – stan na 12.02.2020 r. 
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives). 

• Stacje pomiarowe uwzględnione w badaniu zostały wybrane z uwzględnieniem ciągłości danych. 
Tabela 1 obrazuje zestawienie stacji, które funkcjonują co najmniej od roku bazowego analizy 
(2012) do chwili obecnej oraz wskazuje, które dane wykorzystano do przeprowadzonej analizy. 

• W badaniu wykorzystano dane głównie ze stacji tła. Dla analizy zmian stężeń pyłu PM10 
i  benzo(a)pirenu wykorzystano dane także z jednej stacji przemysłowej (Kraków, ul. Bulwarowa), 
jednak wyniki z tej stacji wykazują analogiczność do danych ze stacji tła (Kraków, ul. Bujaka), stąd 
uznanie danych za reprezentatywne do prowadzenia badania. Do analizy nie użyto żadnych 
danych ze stacji komunikacyjnych. 
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• W analizie nie prowadzono uzupełniania lub uśredniania danych w przypadku występowania 
braków odczytów. Badanie opiera się tylko i wyłącznie na prawdziwych odczytach danych ze 
stacji pomiarowych. 

• Dane dla 2020 roku w przypadku wskaźnika pyłu PM10 oraz PM2,5 są kompleksowe (styczeń-
grudzień). W przypadku benzo(a)pirenu nie są wykazane dane dla grudnia 2020 (brak danych 
pomiarowych w bazie GIOŚ). 

• W badaniu na przestrzeni kolejnych okresów (zarówno lat jak i sezonów) korzystano ze stałej 
liczby danych pomiarowych (stała ilość stacji), co gwarantuje stabilność danych i czyni je 
porównywalnymi w perspektywie czasowej. 

• Pod pojęciem okres grzewczy lub sezon rozumiany jest okres październik-marzec. 
• W badaniu zmian długookresowych oraz krótkookresowych dla każdego wskaźnika, w każdym 

roku i w każdym sezonie obliczano średnią. Stworzono także porównanie procentowe do roku 
bazowego (2012), prezentując tym samym tempo zmian. Wyniki zobrazowano z wykorzystaniem 
wykresów słupkowych oraz z użyciem wykresów punktowych z wrysowaną linią trendu, stosując 
najwyższe dopasowania danych zgodnie ze współczynnikiem determinacji. 

• W badaniu zmian liczby dni z przekroczeniami dobowymi wykonano obliczenia dla średniej liczby 
dni dla badanego okresu (rok lub sezon) oraz wykonano zaokrąglenie do liczb całkowitych (stąd 
możliwa różnica procentowa w danych dotyczących udziału procentowego w stosunku do roku 
bazowego). Dane zobrazowano za pomocą wykresów słupkowych. 

• W analizie przedstawiono także analizę źródeł emisji dla pyłu PM10, PM2,5 oraz bezno(a)pirenu, 
bazując na badaniach prowadzonych przez GIOŚ. 

• W analizie przedstawiono zmianę natężenia ruchu drogowego opublikowaną przez GDDKiA, 
opartą o dane statystyczne z października 2020 roku i 2019 roku. 

• W analizie odniesiono się do wyników badań pn. „Analiza zmian jakości powietrza w Krakowie 
oraz województwie małopolskim w latach 2012-2020”, przeprowadzonych na zlecenie 
Krakowskiego Alarmu Smogowego, a opublikowanych 21 listopada 2020 w Krakowie.  
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Tabela 1 Zestawienie stacji aktywnych w województwie małopolskim co najmniej od roku 2012 do chwili obecnej wraz z zaznaczeniem stacji użytych do prowadzenia poszczególnych analiz 

Nazwa stacji Stary Kod stacji Data uruchomienia Typ stacji Uwagi 

Uwzględniono w badaniu stężeń 

Pyłu 
PM10 

Pyłu 
PM2,5 

Benzo(a)pirenu 

Bochnia 
ul. Konfederatów Barskich 

MpBochniWIOSKBar0106 01.01.2011 tło  
x x x 

Gorlice 
ul. Krasińskiego 

MpGorlicWIOSKras0511 01.01.2009 tło  
x  x 

Kraków 
Aleja Krasińskiego 

MpKrakowWIOSAKra6117 01.01.2003 komunikacyjna Brak pełnych danych pomiarowych 
w danych archiwalnych GIOŚ    

Kraków 
ul. Bujaka 

MpKrakowWIOSBuja6119 01.01.2010 tło  
x x x 

Kraków 
ul. Bulwarowa 

MpKrakowWIOSBulw6118 01.01.2003 przemysłowa  
x  x 

Niepołomice 
ul. 3 Maja 

MpWielicWIOSNiep1904 01.01.2003 tło  
x   

Nowy Sącz 
ul. Nadbrzeżna 

MpNSaczWIOSNadb6205 01.09.2010 tło  
x x x 

Skawina 
os. Ogrody 

MpSkawinWIOSOsie0606 01.01.2003 tło Brak pełnych danych pomiarowych  
w danych archiwalnych GIOŚ    

Szymbark MpSzymbaWIOS0507 01.11.2004 tło Brak pełnych danych pomiarowych  
w danych archiwalnych GIOŚ    

Tarnów 
ul. Bitwy pod Studziankami 

MpTarnowWIOSBitw6304 01.01.2010 tło  
x x x 

Trzebinia 
os. Związku Walki Młodych 

MpTrzebiWIOSZWM0305 01.01.2010 tło  
x x x 

Tuchów 
ul. Chopina 

MpTuchowWIOSSzop1602 01.01.2009 tło  x 

 
 x 

Zakopane 
ul. Sienkiewicza 

MpZakopaWIOSRown1701 01.04.2003 tło  
x x x 
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2. Wyniki badania 1 – średnie długookresowe 

2.1. Badanie 1 dla pyłu PM10 

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez GIOŚ, poziom dopuszczalny dla stężenia 
średniorocznego PM10 wynosi 40 μg/m3. 
W tabelach przedstawionych w niniejszym podrozdziale kolorem czerwonym wskazano średnie z lat, 
w  których nastąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego. 
Na wykresach słupkowych, w celu lepszej wizualizacji danych, zamieszczono linię kontrolną wskazującą 
wartość poziomu dopuszczalnego. 
 
Tabela 2 Wyrażony w procentach spadek średniorocznego stężenia pyłu PM10 w Krakowie w odniesieniu do roku bazowego (2012) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Średnie stężenie PM10 w 
Krakowie  

52,24 46,78 47,71 48,44 39,65 42,85 40,49 34,64 30,09 

Udział procentowy w 
odniesieniu do roku 
bazowego 

100% 90% 91% 93% 76% 82% 78% 66% 58% 

 

 
Rysunek 1 Zestawienie rocznych średnich stężeń pyłu PM10 dla Krakowa 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Średnie stężenie PM10 w Krakowie  /rok



 
ANALIZA POZIOMU STĘŻENIA PYŁÓW  TYPU PM10, PM2,5 ORAZ BENZO(A)PIRENU   

W GŁÓWNYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - 2021 

 

7 

 

 
Rysunek 2 Zestawienie rocznych średnich stężeń pyłu PM10 dla Krakowa - dopasowanie liniowe 

 
 
Tabela 3 Wyrażony w procentach spadek średniorocznego stężenia pyłu PM10 w województwie małopolskim w odniesieniu do roku 
bazowego  (2012) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Średnie stężenie PM10 w 
Małopolsce 

40,52 33,53 34,75 36,08 33,16 34,99 28,65 27,63 25,98 

Udział procentowy w 
odniesieniu do roku 
bazowego 

100% 83% 86% 89% 82% 86% 71% 68% 64% 

 

 
Rysunek 3 Zestawienie rocznych średnich stężeń pyłu PM10 dla Krakowa 
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Rysunek 4 Zestawienie rocznych średnich stężeń pyłu PM10 dla Krakowa - dopasowanie liniowe 

Analizując dane przedstawione w niniejszym podrozdziale można wysnuć następujące wnioski: 
• Średnioroczne stężenie pyłu PM10 w Krakowie w ostatnich 9 latach spadło o 42% 

(porównanie roku 2012 i 2020). Tendencja spadkowa wykazuje dopasowanie liniowe. 
• Średnioroczne stężenie pyłu PM10 w Małopolsce w ostatnich 9 latach spadło o 36% 

(porównanie roku 2012 i 2020). Tendencja spadkowa wykazuje dopasowanie liniowe. 
• Średnioroczne stężenie pyłu PM10 w Krakowie przekroczyło wartość dopuszczalną w 6 latach 

(2012,2013, 2014, 2015, 2017), w roku 2016 znajdowało się bardzo blisko wartości granicznej 
(39,65 μg/m3).  

• Średnioroczne stężenie pyłu PM10 w Małopolsce przekroczyło wartość dopuszczalną tylko 
w  roku 2012. 

 

2.2. Badanie 1 dla pyłu PM2,5  

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez GIOŚ poziom dopuszczalny dla stężenia 
średniorocznego PM2,5 wynosi 25 μg/m3. Z dniem 01.01.2020 roku wartość ta uległa zmniejszeniu do 
20 μg/m3. W niniejszej analizie jako wartość odniesienia użyto wartości docelowej dla obecnego okresu, 
czyli 25 μg/m3. 
W tabelach przedstawionych w niniejszym podrozdziale kolorem czerwonym wskazano średnie z lat, 
w  których nastąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego. 
Na wykresach słupkowych, w celu lepszej wizualizacji danych, zamieszczono linię kontrolną wskazującą 
wartość poziomu dopuszczalnego. 
 
Tabela 4 Wyrażony w procentach spadek średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 w Krakowie w odniesieniu do roku bazowego  (2012) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Średnie stężenie PM2,5 w 
Krakowie 

41,34 33,35 33,00 33,72 30,20 31,85 30,84 24,70 26,22 

Udział procentowy 100% 81% 80% 82% 73% 77% 75% 60% 63% 
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Rysunek 5 Zestawienie rocznych średnich stężeń pyłu PM2,5 w ujęciu roku dla Krakowa 

 

 
Rysunek 6 Zestawienie rocznych średnich stężeń pyłu PM2,5 w ujęciu roku dla Krakowa  

- dopasowanie wykładnicze 
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Rysunek 7 Zestawienie rocznych średnich stężeń pyłu PM2,5 dla Małopolski 

 

 
Rysunek 8 Zestawienie rocznych średnich stężeń pyłu PM2,5 dla Małopolski 

 - dopasowanie logarytmiczne 
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• Średnioroczne stężenie pyłu PM2,5 w Krakowie w ostatnich 9 latach spadło o 37% 

(porównanie roku 2012 i 2020). Tendencja spadkowa wykazuje dopasowanie wykładnicze. 
• Średnioroczne stężenie pyłu PM2,5 w Małopolsce w ostatnich 9 latach spadło o 29% 

(porównanie roku 2012 i 2020).  Tendencja spadkowa wykazuje dopasowanie logarytmiczne. 
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regularny spadek. W roku 2020 pojawił się wspomniany kilkuprocentowy wzrost.  

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Średnie stężenia PM2,5 w Małopolsce / rok

R² = 0,7585

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Średnie stężenia PM2,5 w Małopolsce / rok



 
ANALIZA POZIOMU STĘŻENIA PYŁÓW  TYPU PM10, PM2,5 ORAZ BENZO(A)PIRENU   

W GŁÓWNYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - 2021 

 

11 

 

o W przypadku Krakowa jest to sytuacja wykazująca charakterystykę trendową, bowiem 
analizując dane z okresu 9 lat, widoczna jest zależność okresowego wzrostu średniej po 
dwóch latach odnotowanego spadku.  

 

2.3. Badanie 1 dla Benzo(a)pirenu 

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez GIOŚ poziom dopuszczalny dla poziomu stężenia 
średniorocznego benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m3. 
W tabelach przedstawionych w niniejszym podrozdziale kolorem czerwonym wskazano średnie z lat, 
w których nastąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego. 
Na wykresach słupkowych, w celu lepszej wizualizacji danych, zamieszczono linię kontrolną wskazującą 
wartość poziomu dopuszczalnego. 
 
Tabela 6 Wyrażony w procentach spadek średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu  w Krakowie w odniesieniu do roku bazowego 
(2012) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Średnie stężenie benzo(a)pirenu w 
Krakowie / rok 

6,74 6,27 7,29 7,67 5,08 5,50 5,18 4,34 3,46 

Udział procentowy w odniesieniu do 
roku bazowego 

100% 93% 108% 114% 75% 82% 77% 64% 51% 

 

 
Rysunek 9 Zestawienie rocznych średnich stężeń benzo(a)pirenu dla Krakowa 
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Rysunek 10 Zestawienie rocznych średnich stężeń benzo(a)pirenu dla Krakowa  

– dopasowanie wykładnicze 

 
Tabela 7 Wyrażony w procentach spadek średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu  w Małopolsce w odniesieniu do roku bazowego 
(2012) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Średnie stężenie benzo(a)pirenu w 
Małopolsce / rok 

7,10 6,47 6,28 7,03 6,01 6,43 6,55 5,79 5,06 

Udział procentowy w odniesieniu do 
roku bazowego 

100% 91% 88% 99% 85% 91% 92% 82% 71% 

 
 

 
Rysunek 11 Zestawienie rocznych średnich stężeń benzo(a)pirenu dla Małopolski 
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Rysunek 12 Zestawienie rocznych średnich stężeń benzo(a)pirenu dla Małopolski  

- dopasowanie liniowe 

 
Analizując dane przedstawione w niniejszym podrozdziale można wysnuć następujące wnioski: 

• Średnioroczne stężenie pyłu benozo(a)pirenu w Krakowie w ostatnich 9 latach spadło o 49% 
(porównanie roku 2012 i 2020), pomimo okresowego wzrostu w latach 2014 i 2015 
o odpowiednio 8% i 14% w porównaniu do roku bazowego. Od roku 2017 odnotowywany 
jest sukcesywny, rok roczny spadek. Spadek na przestrzeni 9 lat następuje wykładniczo.  

• Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w Małopolsce w ostatnich 9 latach spadło o 29% 
(porównanie roku 2012 i 2020). W żadnym z kolejnych okresów stężenie nie zanotowało 
wzrostu powyżej wartości w roku bazowym. Spadek następuje liniowo.  

• Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w Krakowie i w Małopolsce przekroczyło 
dopuszczalną wartość we wszystkich analizowanych okresach.  

 

3. Wyniki badania 2 – średnie krótkookresowe 

3.1. Badanie 2 dla pyłu PM10 

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez GIOŚ poziom dopuszczalny dla stężenia 
średniorocznego PM10 wynosi 40 μg/m3. Na potrzeby niniejszego badania ową wartość kontrolną 
implementowano także do średnich krótkookresowych, w tym przypadku okresów grzewczych.  
 
W tabelach przedstawionych w niniejszym podrozdziale kolorem czerwonym wskazano średnie z lat, 
w których nastąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego. 
Na wykresach słupkowych, w celu lepszej wizualizacji danych, zamieszczono linię kontrolną wskazującą 
wartość poziomu dopuszczalnego. 
 
Tabela 8 Wyrażony w procentach spadek średniookresowego stężenia pyłu PM10 w Krakowie w odniesieniu do sezonu bazowego 
(2012/2013) 

Sezon 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Numer sezonu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Średnie stężenie PM10 w 
Krakowie 

76,26 62,75 58,88 73,71 55,18 44,03 42,34 42,60 
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Udział procentowy w 
odniesieniu do sezonu 
bazowego 

100% 82% 77% 97% 72% 58% 56% 56% 

  

 
Rysunek 13 Zestawienie średnich stężeń pyłu PM10 dla Krakowa w ujęciu sezonu grzewczego 

 

 
Rysunek 14 Zestawienie średnich stężeń pyłu PM10 dla Krakowa w ujęciu sezonu grzewczego  

– dopasowanie wykładnicze 

 
Tabela 9 Wyrażony w procentach spadek średniookresowego stężenia pyłu PM10 w województwie Małopolskim w odniesieniu do 
sezonu bazowego (2012/2013) 

Sezon 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Numer sezonu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Średnie stężenie PM10 w 
Małopolsce 

50,70 42,84 48,22 48,76 46,30 42,02 36,45 32,33 

Udział procentowy w 
odniesieniu do sezonu bazowego 

100% 85% 95% 96% 91% 83% 72% 64% 
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Rysunek 15 Zestawienie średnich stężeń pyłu PM10 dla Małopolski  w ujęciu sezonu grzewczego 

 

 
 

Rysunek 16 Zestawienie średnich stężeń pyłu PM10 dla Małopolski  w ujęciu sezonu grzewczego  
- dopasowanie wykładnicze 

Analizując dane przedstawione w niniejszym podrozdziale można wysnuć następujące wnioski: 
• Stężenie pyłu PM10 w Krakowie w okresie grzewczym spadło o 44% (odniesienie roku sezonu 

2019/2020 do sezonu 2012/2013). Tendencja posiada dopasowanie wykładnicze. 
• Stężenie pyłu PM10 w Małopolsce w okresie grzewczym spadło o 36% (odniesienie roku 2020 

do roku 2012). Tendencja posiada dopasowanie wykładnicze. 
• Stężenie pyłu PM10 w Krakowie przekroczyło wartość graniczną (40 μg/m3) we wszystkich 

8 analizowanych sezonach.  
• Stężenie pyłu PM10 w Małopolsce przekroczyło wartość graniczną (40 μg/m3) 

w 6 analizowanych sezonach. Poniżej tego poziomu uplasowały się sezon 2018/2019 oraz 
2019/2020.   

 

3.2. Badanie 2 dla pyłu PM2,5 

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez GIOŚ poziom dopuszczalny dla stężenia 
średniorocznego PM2,5 wynosi 25 μg/m3. Z dniem 01.01.2020 roku wartość ta uległa zmniejszeniu do 
20 μg/m3. W niniejszej analizie jako wartość odniesienia użyto wartości docelowej dla obecnego okresu, 
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czyli 25 μg/m3. Na potrzeby niniejszego badania, ową wartość kontrolną implementowano także do 
średnich krótkookresowych, w tym przypadku okresów grzewczych.  
 
W tabelach przedstawionych w niniejszym podrozdziale kolorem czerwonym wskazano średnie z lat, 
w których nastąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego. 
Na wykresach słupkowych w celu lepszej wizualizacji danych zamieszczono linię kontrolną wskazującą 
wartość poziomu dopuszczalnego. 
 
Tabela 10 Wyrażony w procentach spadek średniookresowego stężenia pyłu PM2,5 w Krakowie w odniesieniu do sezonu bazowego  
(2012/2013) 

Sezon 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Numer sezonu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Średnie stężenie PM2,5  
w Krakowie 

58,66 51,40 44,52 48,35 52,63 39,73 36,77 39,25 

Udział procentowy 100% 88% 76% 82% 90% 68% 63% 67% 

 

 
Rysunek 17 Zestawienie średnich stężeń pyłu PM2,5 w ujęciu sezonu grzewczego dla Krakowa 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

Średnie stężenia PM2,5 w Krakowie / sezon



 
ANALIZA POZIOMU STĘŻENIA PYŁÓW  TYPU PM10, PM2,5 ORAZ BENZO(A)PIRENU   

W GŁÓWNYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - 2021 

 

17 

 

 
 

 
Rysunek 18 Zestawienie średnich stężeń pyłu PM2,5 w ujęciu sezonu grzewczego dla Krakowa  

– dopasowanie wykładnicze 

 
Tabela 11 Wyrażony w procentach spadek średniookresowego stężenia pyłu PM2,5 w Małopolsce w odniesieniu do sezonu bazowego  
(2012/2013) 

Sezon 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Numer sezonu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Średnie stężenie PM2,5 w 
Małopolsce 

48,83 39,49 39,94 40,73 45,98 37,35 33,51 35,78 

Udział procentowy 100% 81% 82% 83% 94% 76% 69% 73% 

 

 
Rysunek 19 Zestawienie średnich stężeń pyłu PM2,5 w ujęciu sezonu grzewczego dla Małopolski 
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Rysunek 20 Zestawienie średnich stężeń pyłu PM2,5 w ujęciu sezonu grzewczego dla Małopolski  

- dopasowanie wykładnicze 

Analizując dane przedstawione w niniejszym podrozdziale można wysnuć następujące wnioski: 
• Stężenie pyłu PM2,5 w Krakowie w okresie grzewczym spadło o 33% (odniesienie sezonu 

2019/2020 do sezonu 2012/2013).  
• Stężenie pyłu PM2,5 w Małopolsce w okresie grzewczym spadło o 27% (odniesienie sezonu 

2019/2020 do sezonu 2012/2013).  
• Stężenie pyłu PM2,5 zarówno w Krakowie, jak i Małopolsce w okresie grzewczym 

przekroczyło wartość graniczną (25 μg/m3) we wszystkich analizowanych sezonach (12/13 – 
19/20). 

• Dane wykazują wzrost zarówno poziomu, jak i udziałów procentowych stężeń  z sezonu 
2019/2020 w stosunku do sezonu 2018/2019 - w obu przypadkach o 4 punkty procentowe.  

 

3.3. Badanie 2 dla Benzo(a)pirenu 

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez GIOŚ poziom dopuszczalny dla poziomu stężenia 
średniorocznego benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m3. 
Na potrzeby niniejszego badania ową wartość kontrolną implementowano także do średnich 
krótkookresowych, w tym przypadku okresów grzewczych.  
 
W tabelach przedstawionych w niniejszym podrozdziale kolorem czerwonym wskazano średnie z lat, 
w których nastąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego. 
Na wykresach słupkowych, w celu lepszej wizualizacji danych, zamieszczono linię kontrolną wskazującą 
wartość poziomu dopuszczalnego. 
 
Tabela 12 Wyrażony w procentach spadek średniokresowego stężenia benzo(a)pirenu  w Krakowie w odniesieniu do sezonu bazowego 
(2012/2013) 

Sezon 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Numer sezonu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Średnie stężenie benzo(a)pirenu w 
Krakowie / sezon 

12,20 14,36 13,18 11,02 11,41 9,06 7,68 7,32 

Udział procentowy w odniesieniu do 
roku bazowego 

100% 118% 108% 90% 94% 74% 63% 60% 
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Rysunek 21 Zestawienie średnich stężeń benzo(a)pirenu w ujęciu sezonu dla Krakowa 

 

 
Rysunek 22 Zestawienie średnich stężeń benzo(a)pirenu w ujęciu sezonu dla Krakowa - dopasowanie wykładnicze 

 
Tabela 13 Wyrażony w procentach spadek średniokresowego stężenia benzo(a)pirenu  w Małopolsce w odniesieniu do sezonu 
bazowego  (2012/2013) 

Sezon 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Numer sezonu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Średnie stężenie benzo(a)pirenu w 
Małopolska / sezon 

13,39 12,98 11,84 12,24 12,66 11,43 11,51 9,98 

Udział procentowy w odniesieniu do roku 
bazowego 

100% 97% 88% 91% 95% 85% 86% 74% 
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Rysunek 23 Zestawienie średnich stężeń benzo(a)pirenu w ujęciu sezonu dla Małopolski 

 
 

 
Rysunek 24 Zestawienie średnich stężeń benzo(a)pirenu w ujęciu sezonu dla Małopolski - dopasowanie logarytmiczne 

 
Analizując dane przedstawione w niniejszym podrozdziale można wysnuć następujące wnioski: 

• Stężenie benzo(a)pirenu w Krakowie w okresie grzewczym spadło o 40% (odniesienie sezonu 
2019/2020 do sezonu 2012/2013). Jednak w sezonach 2013/2014 oraz 2014/2015 
odnotowano wzrost w stosunku do sezonu bazowego o odpowiednio 18% i 8%.  Tempo 
spadku posiada dopasowanie wykładnicze.  
Pomiędzy sezonem 2017/2018 a sezonem 2018/2019 odnotowano spadek o 15 punktów 
procentowych, a pomiędzy sezonem 2018/2019 a 2019/2020, tylko o 4,6 punktu 
procentowego (analiza procentowanych danych bezpośrednio pomiędzy okresami). 

• Stężenie benzo(a)pirenu w Małopolsce w okresie grzewczym spadło o 26% (odniesienie 
sezonu 2019/2020 do sezonu 2012/2013). W żadnym okresie nie odnotowano wzrostu 
stężeń powyżej wartości z roku bazowego. Tempo spadku posiada dopasowanie 
logarytmiczne.  
Pomiędzy sezonem 2017/2018 a sezonem 2018/2019 odnotowano nieznaczny wzrost (0,7%) 
stężenia.  Jednak pomiędzy sezonem 2018/2019 a 2019/2020, odnotowano spadek o ponad 
13%  (analiza procentowanych danych bezpośrednio pomiędzy okresami). 
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• Stężenie benzo(a)pirenu zarówno w Krakowie, jak i Małopolsce w okresie grzewczym 
przekroczyło wartość graniczną (1 ng/m3) we wszystkich analizowanych sezonach 
(2012/2013 – 2019/2020). 

 

4. Wyniki badania 3 – liczba dni z przekroczoną wartością 

średnią – pył PM10 – perspektywa długookresowa 
W Polsce przyjmuje się trzy poziomy dla stężenia pyłów PM10, które determinują podejmowanie 
odpowiednich akcji oraz mają bezpośrednie przełożenie na Indeks jakości powietrza. Wyróżnia się: 

• poziom dopuszczalny: 50 µg/m3 (dobowy), 

• poziom informowania: 100 µg/m3 (dobowy), 

• poziom alarmowy: 150 µg/m3 (dobowy). 
 
W poniższym rozdziale zaprezentowano dane tabelaryczne oraz wykresy obrazujące liczbę dni 
z przekroczoną wartością średnią w ujęciu w/w poziomów.  
 
GIOŚ dopuszcza wystąpienie 35 dni w roku, wykazujących przekroczenie poziomu dopuszczalnego 
w odniesieniu do pyłu PM10. Na wykresach zaznaczono tę wartość graniczną w postaci linii poziomej, 
natomiast w tabelach zaznaczono je kolorem czerwonym. 
 

4.1. Badanie 3 dotyczące poziomu dopuszczalnego 

Tabela 14 Liczba dni z przekroczeniem stężenia 50 µg/m3 pyłu PM10 dla Krakowa – rok kalendarzowy 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba dni z przekroczeniem 
stężenia 50 pyłu PM10 / Kraków 

119 121 112 110 78 81 86 68 49 

Udział procentowy w 
odniesieniu do roku bazowego 

100% 102% 94% 92% 65% 68% 72% 57% 41% 

Udział procentowy w 
odniesieniu do wartości 
dopuszczalnej 

340% 346% 319% 313% 221% 230% 244% 193% 140% 

 

 
Rysunek 25 Liczba dni z przekroczeniem stężenia 50 µg/m3 pyłu PM10 dla  Krakowa 
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Tabela 15 Liczba dni z przekroczeniem stężenia 50 µg/m3 pyłu PM10 dla Małopolski – rok kalendarzowy 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba dni z przekroczeniem stężenia 50 
µg/m3pyłu PM10 / Małopolska 

71 74 64 69 55 64 58 36 36 

Udział procentowy w odniesieniu do 
roku bazowego 

100% 105% 91% 97% 78% 90% 82% 52% 52% 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnej 202% 212% 183% 196% 158% 182% 165% 104% 104% 

 

 
Rysunek 26 Liczba dni z przekroczeniem stężenia 50 µg/m3 pyłu PM10 dla Małopolski 

Analizując dane przedstawione w niniejszym podrozdziale można wysnuć następujące wnioski: 
• Liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 w Krakowie została 

przekroczona w odniesieniu do wartości granicznej (35 dni)  we wszystkich, dziewięciu 
analizowanych okresach.   

• Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego liczby dni z przekroczeniem 
poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 w Krakowie o 59% (odniesienie roku 2020 do 
2012).  

• Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego w odniesieniu liczby dni 
z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 w Krakowie do wartości 
dopuszczalnej o 200% (odniesienie roku 2020 do 2012). 

• Liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 w Małopolsce 
została przekroczona w odniesieniu do wartości granicznej (35 dni)  we wszystkich, 
dziewięciu analizowanych okresach. Jednak należy zwrócić uwagę iż w latach 2019, 2020 
przekroczenie wynosiło 1 dzień. 

• Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego liczby dni z przekroczeniem 
poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 w Małopolsce o 48% (odniesienie roku 2020 do 
2012).  

• Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego w odniesieniu liczby dni 
z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 w Małopolsce do wartości 
dopuszczalnej o 98% (odniesienie roku 2020 do 2012). 

• Liczba dnia z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego spadła (w porównaniu roku 2019 
i 2020) w przypadku Krakowa o 19 dni, w przypadku Małopolski utrzymała się na stałym 
poziomie 36 dni.  
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4.2. Badanie 3 dotyczące poziomu informowania 

Tabela 16 Liczba dni z przekroczeniem stężenia 100 µg/m3 pyłu PM10 dla Krakowa – rok kalendarzowy 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba dni z przekroczeniem stężenia 100  
µg/m3 pyłu PM10 / Kraków 

40 26 31 31 15 26 13 8 2 

Udział procentowy w odniesieniu do 
roku bazowego 

100% 65% 77% 78% 38% 66% 33% 19% 4% 

 
Tabela 17 Liczba dni z przekroczeniem stężenia 100 µg/m3 pyłu PM10 dla Małopolski – rok kalendarzowy 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba dni z przekroczeniem stężenia 100 
µg/m3 pyłu PM10 / Małopolska 

21 18 14 14 14 21 9 5 5 

Udział procentowy w odniesieniu do 
roku bazowego 

100% 87% 68% 67% 66% 99% 45% 24% 22% 

 

Analizując dane przedstawione w niniejszym podrozdziale można wysnuć następujące wnioski: 
• Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego liczby dni z przekroczeniem 

poziomu informowania stężenia pyłu PM10 w Krakowie o 96% (odniesienie roku 2020 do 

2012).  

• Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego liczby dni z przekroczeniem 

poziomu informowania stężenia pyłu PM10 w Krakowie o 78% (odniesienie roku 2020 do 

2012).  

• Liczba dnia z przekroczeniami poziomu informowania spadła w porównaniu roku 2019 i 2020 

w przypadku Krakowa o 4 dni, w przypadku Małopolski utrzymała się na stałym poziomie 

5 dni.  

 

4.3. Badanie 3 dotyczące poziomu alarmowego 

Tabela 18 Liczba dni z przekroczeniem stężenia 150 µg/m3 pyłu PM10 dla Krakowa – rok kalendarzowy 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba dni z przekroczeniem stężenia 150 
µg/m3 pyłu PM10 / Kraków 

11 6 8 7 3 15 4 1 0 

Udział procentowy w odniesieniu do 
roku bazowego 

100% 52% 76% 67% 24% 138% 33% 5% 0% 

 
Tabela 19 Liczba dni z przekroczeniem stężenia 150 µg/m3 pyłu PM10 dla Małopolski – rok kalendarzowy 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba dni z przekroczeniem stężenia 150 
µg/m3 pyłu PM10 / Małopolska 

9 5 2 3 3 6 1 1 1 

Udział procentowy w odniesieniu do 
roku bazowego 

100% 49% 19% 29% 33% 69% 12% 11% 8% 

 

Analizując dane przedstawione w niniejszym podrozdziale można wysnuć następujące wnioski: 



 
ANALIZA POZIOMU STĘŻENIA PYŁÓW  TYPU PM10, PM2,5 ORAZ BENZO(A)PIRENU   

W GŁÓWNYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - 2021 

 

24 

 

• Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego liczby dni z przekroczeniem 
poziomu alarmowego stężenia pyłu PM10 w Krakowie o 100% (odniesienie roku 2020 do 
2012).  

• Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego liczby dni z przekroczeniem 
poziomu informowania stężenia pyłu PM10 w Krakowie o 92% (odniesienie roku 2020 do 
2012). 

• Liczba dnia z przekroczeniami poziomu informowania spadła (w porównaniu roku 2019 

i 2020) w przypadku Krakowa o 1 dzień, w przypadku Małopolski utrzymała się na stałym 

poziomie 1 dnia.  

 

5. Wyniki badania 4 – liczba dni z przekroczoną wartością 

średnią – pył PM10 – perspektywa krótkookresowa 
 
Na potrzeby niniejszej analizy implementowano poziomy graniczne (dopuszczalny, informowania, 
alarmowy) również dla perspektywy krótkookresowej, rozumianej jako sezon grzewczy. 
 

5.1. Badanie 4 dotyczące poziomu dopuszczalnego 

Tabela 20 Liczba dni z przekroczeniem stężenia 50 µg/m3 pyłu PM10 dla  Krakowa – sezon grzewczy 

Sezon 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Liczba dni z przekroczeniem stężenia 50 
µg/m3 pyłu PM10 / Kraków 

111 106 95 84 78 74 67 58 

Udział procentowy w odniesieniu do 
sezonu bazowego 

100% 95% 86% 76% 71% 67% 61% 52% 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnej 316% 301% 271% 239% 223% 210% 191% 164% 

 

 
Rysunek 27 Liczba dni z przekroczeniem stężenia 50 µg/m3 pyłu PM10 dla  Krakowa – sezon grzewczy 
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Tabela 21 Liczba dni z przekroczeniem stężenia 50 µg/m3 pyłu PM10 dla  Małopolski – sezon grzewczy 

Sezon 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Liczba dni z przekroczeniem stężenia 50 
µg/m3 pyłu PM10 /Małopolska 

69 59 64 62 64 57 45 31 

Udział procentowy w odniesieniu do sezonu 
bazowego 

100% 85% 93% 90% 93% 82% 65% 44% 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnej 198% 168% 184% 177% 183% 162% 129% 88% 

 

 
Rysunek 28 Liczba dni z przekroczeniem stężenia 50 µg/m3 pyłu PM10 dla Małopolski – sezon grzewczy 

 

Analizując dane przedstawione w niniejszym podrozdziale można wysnuć następujące wnioski: 
• Liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 w Krakowie została 

przekroczona w odniesieniu do wartości granicznej (35 dni) we wszystkich, ośmiu 
analizowanych okresach.   

• Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego liczby dni z przekroczeniem 
poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 w Krakowie o 48% (odniesienie sezonu 
2019/2020 do sezonu 2012/2013).  

• Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego w odniesieniu liczby dni 
z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 w Krakowie do wartości 
dopuszczalnej o 152% (odniesienie sezonu 2019/2020 do sezonu 2012/2013). 

• Liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 w Małopolsce 
została przekroczona w odniesieniu do wartości granicznej (35 dni) w siedmiu analizowanych 
okresach. Wartość poniżej poziomu dopuszczalnego wykazał sezon 2019/2020. 

• Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego liczby dni z przekroczeniem 
poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 w Małopolsce o 66% (odniesienie sezonu 
2019/2020 do sezonu 2012/2013).  

• Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego w odniesieniu liczby dni 
z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 w Małopolsce do wartości 
dopuszczalnej o 110% (odniesienie sezonu 2019/2020 do sezonu 2012/2013). 
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5.2. Badanie 4 dotyczące poziomu informowania 

Tabela 22 Liczba dni z przekroczeniem stężenia 100 µg/m3 pyłu PM10 dla  Krakowa – sezon grzewczy 

Sezon 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Liczba dni z przekroczeniem stężenia 100 
µg/m3 pyłu PM10 / Kraków 

37 29 30 22 30 13 8 5 

Udział procentowy w odniesieniu do 
sezonu bazowego 

100% 79% 81% 59% 81% 34% 22% 12% 

 
Tabela 23 Liczba dni z przekroczeniem stężenia 100 µg/m3 pyłu PM10 dla  Małopolski – sezon grzewczy 

Sezon 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Liczba dni z przekroczeniem stężenia 100 
µg/m3 pyłu PM10 / Małopolska 

19 17 16 17 20 10 9 3 

Udział procentowy w odniesieniu do 
sezonu bazowego 

100% 88% 82% 85% 105% 51% 45% 15% 

 
Analizując dane przedstawione w niniejszym podrozdziale można wysnuć następujące wnioski: 

• Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego liczby dni z przekroczeniem 
poziomu informowania stężenia pyłu PM10 w Krakowie o 88% (odniesienie sezonu 
2019/2020 do sezonu 2012/2013).  

• Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego liczby dni z przekroczeniem 
poziomu informowania stężenia pyłu PM10 w Krakowie o 85% (odniesienie sezonu 
2019/2020 do sezonu 2012/2013). 

 

5.3. Badanie 4 dotyczące poziomu alarmowego 

Tabela 24 Liczba dni z przekroczeniem stężenia 150 µg/m3 pyłu PM10 dla  Krakowa – sezon grzewczy 

Sezon 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Liczba dni z przekroczeniem stężenia 150 
µg/m3 pyłu PM10 / Kraków 

8 8 7 6 15 4 1 0 

Udział procentowy w odniesieniu do sezonu 
bazowego 

100% 94% 81% 69% 188% 44% 6% 0% 

 
Tabela 25 Liczba dni z przekroczeniem stężenia 150 µg/m3 pyłu PM10 dla  Małopolski – sezon grzewczy 

Sezon 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Liczba dni z przekroczeniem stężenia 150 
µg/m3 pyłu PM10 /Małopolska 

5 4 2 4 6 1 2 0 

Udział procentowy w odniesieniu do sezonu 
bazowego 

100% 72% 44% 82% 129% 24% 35% 3% 

 
 
Analizując dane przedstawione w niniejszym podrozdziale można wysnuć następujące wnioski: 

• Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego liczby dni z przekroczeniem 
poziomu alarmowego stężenia pyłu PM10 w Krakowie o 100% (odniesienie sezonu 
2019/2020 do sezonu 2012/2013).  

• Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego liczby dni z przekroczeniem 
poziomu informowania stężenia pyłu PM10 w Krakowie o 97% (odniesienie sezonu 
2019/2020 do sezonu 2012/2013). 
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6. Źródła emisji  
Badania prowadzone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w 2016 roku (zebrane przez autora 
na podstawie www.cieplosystemowe.pl) pokazują, że źródła emisji pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu 
w Polsce przedstawiają się zgodnie z proporcjami zaprezentowanymi na rysunkach 21, 22 i 23.  
Głównymi przyczynami powstania zanieczyszczeń powietrza pyłami PM10 są procesy spalania poza 
przemysłem (głównie spalania w mieszkalnictwie indywidualnym) oraz transport drogowy (ok. 50% i ok 
10%). W przypadku pyłów PM2,5 są to analogiczne czynniki (wysokości ok. 50% i ok 15%). Źródłami 
emisji benzo(a)pirenu w głównej mierze są procesy spalania na rzecz indywidualnego ogrzewania (ok. 
86%). 

 
Rysunek 29 Źródła emisji pyłu PM10 w Polsce 

 

 
Rysunek 30 Źródła emisji pyłu PM2,5 w Polsce 

 

Procesy spalania poza 
przemysłem

48,5%

procesy spalania w 
sektorze energii

9,3%

transport drogowy
9,0%

procesy spalania w 
przemyśle

8,1%

procesy produkcyjne
8,1%

zagospodarowanie 
odpadów

4,9%

Inne
12,1%

Źródła emisji pyłu PM10

Procesy spalania poza 
przemysłem

49,7%

Transport drogowy
13,3%

Procesy spalania w 
sektorze energii

10,0%

Procesy spalania w 
przemyśle

7,7%

Inne pojazdy i 
urządzenia

6,8%

Procesy produkcyjne
5,6%

Inne
6,9%

Źródła emisji pyłu PM2,5



 
ANALIZA POZIOMU STĘŻENIA PYŁÓW  TYPU PM10, PM2,5 ORAZ BENZO(A)PIRENU   

W GŁÓWNYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - 2021 

 

28 

 

 
Rysunek 31 Źródła emisji benzo(a)pirenu w Polsce 

Powyższe wskazania zostały wykorzystane w rozdziale 9, stanowiącym podsumowanie dyskusyjne 

dotyczące uzyskanych wyników.  

7. Zmiana natężenia ruchu drogowego 
Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA), w 2020 odnotowano w Polsce spadek ruchu drogowego, związany z pandemią koronawirusa. 
Tylko badania GDDKiA z 4.11.2020 roku, autorstwa Pawła Piątka, bazujące na danych z 31 stanowisk 
automatycznego pomiaru ruchu z okresu 26.10-1.11.2020 oraz uśrednionego tygodnia z roku 2019, 
zestawione w tabeli 22, pokazują, iż natężenie ruchu osobowego zmalało o 23%, a natężenie ruchu 
ciężarowego wzrosło o 4%. 
 
Tabela 26 Zestawienie natężenia ruchu dla wybranego tygodnia 2019 i 2020 

 26.10. – 1.11. 2020 r. Tydzień 2019 Różnica procentowa 

Natężenie ruchu osobowego  17 464  22 640  -23%  

Natężenie ruchu ciężarowego  4 588  4 409  4%  

 
Drugie badanie GDDKiA porównuje średni dobowy ruch w wybranym miesiącu roku 2020 i 2019. GDDKiA 
stworzyła takie opracowanie dla miesiąca października. Zgodnie z wyliczeniami natężenie ruchu 
samochodów osobowych spadło w ujęciu 2020 do 2019 o 11 % (czyli o ponad 2 500 pojazdów na dobę). 
Odnotowano za to wzrost w ruchu ciężarowym o 6% (czyli niecałe 250 pojazdów na dobę).  
 
Tabela 27 Zestawienie natężenia ruchu dla miesiąca (październik) 2019 i 2020 

 Październik 2020 r. Październik 2019 r. Różnica procentowa 

Natężenie ruchu osobowego 20 111 22 640 -11% 

Natężenie ruchu ciężarowego 4 655 4 409 6% 

 
Na podstawie niniejszej analizy widocznym jest spadek natężenia ruchu samochodów osobowych oraz 
niewielki wzrost natężenia ruchu pojazdów ciężarowych. GDDKiA nie udostępnia danych dla całego roku 
2020, jednak bazując na obserwacjach i doniesieniach mediów, można stwierdzić, iż ruch zarówno 
osobowy, jak również ciężarowy w okresie pierwszego lockdown’u (25.03.2020 – 30.05.2020) był jeszcze 
mniejszy. Wniosek ten bazuje na wiadomym ograniczaniu przemieszczania się ludności (od 25.03. do 
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04.05.2020), zamknięciu lub ograniczeniu części zakładów produkcyjnych, zamknięciu działalności galerii 
handlowych, bibliotek, muzeów itp. oraz przeniesieniu nauki w tryb zdalny.  
W październiku, dla którego wykonano przedstawioną powyżej analizę obowiązywał podział na strefy 
(zielona, żółta, czerwona), a w końcowej części tego miesiąca powtórny lockdown (cała Polska została 
strefą czerwoną), co spowodowało brak możliwości organizowania wydarzeń (liczba osób w zależności 
od strefy i okresu), korzystania z obiektów sportowych, aquaparków itp., galerii handlowych i innych 
działalności.  
Wnioskując na podstawie tych danych, niezwykle prawdopodobnym jest, iż w czasie pierwszego, 
wiosennego lockdown’u natężenie ruchu osobowego spadło o kilkadziesiąt procent. W tym czasie 
prawdopodobnie spadło też natężenie ruchu ciężarowego (zamknięcie części zakładów produkcyjnych, 
problem z dostawami surowców, zmniejszenie popytu ze strony klientów biznesowych, słabsze 
funkcjonowanie sprzedaży wysyłkowej, mniejsza liczba zamówień – informacje medialne oraz 
prowadzone ankiety donoszą, iż wiele sklepów „przestawiło” się na  sprzedaż wysyłkową dopiero 
wskutek zmian rynkowych wywołanych pandemią), w październiku transport ciężarowy wskazuje wzrost 
prawdopodobnie ze względu na zwiększoną popularność sprzedaży internetowej i wysyłkowej.  
Na powyższej podstawie można stwierdzić, że rok 2020 jest niereprezentatywny dla prowadzenia 
pomiarów zanieczyszczenia powietrza, a jeśli, to powinien wpłynąć “co do zasady” na ich znaczące 
zmniejszenie. 
Powyższe wskazania zostały wykorzystane w rozdziale 8, stanowiącym podsumowanie dyskusyjne 

dotyczące uzyskanych wyników. 
 
 

8. Podsumowanie 
W analizie wykorzystano dane ze stacji pomiarowych aktywnych w województwie małopolskim 

od roku 2012 do chwili obecnej, wykazujących tym samym ciągłość danych w analizowanych okresach 
(Tabela 1).  

 

8.1. Analizy długookresowe 

 
1. Średnioroczne stężenie pyłu PM10, zarówno w Krakowie, jak i w Małopolsce, wykazuje 

tendencję spadkową. Jednak w przypadku Krakowa w 7 z 9 analizowanych okresów dane 
wykazało przekroczenie (sześć okresów) lub znajdowało się blisko wartości granicznej (jeden 
okres).  W przypadku całego województwa przekroczenie wystąpiło tylko dla jednego roku 
(2012).  
Porównując ze sobą dane z okresu 2018 i 2019 oraz 2019 i 2020 dla Krakowa widoczny jest 
analogiczny spadek stężenia zanieczyszczeń o 8% (obliczenia w odniesieniu do roku 
bazowego - 2012). 
Porównując analogiczne dane dla Małopolski, widoczne jest zwiększenie tempa spadku o 1 
punkt procentowy (2018 i 2019 – spadek o 3%,  2019 i 2020 – spadek o 4%).  

2. Średnioroczne stężenie pyłu PM2,5, zarówno w Krakowie jak i w Małopolsce, wykazują 
tendencję spadkową.  
W przypadku Krakowa średnioroczne stężenie przekroczyło (osiem okresów, również 2020) 
lub znajdowało się blisko wartości granicznej (jeden okres - 2019) we wszystkich 
analizowanych okresach.  W roku 2020 w Krakowie nastąpił wspominany wzrost powyżej 
poziomu dopuszczalnego, a rok 2019 wykazywał wartość zbliżoną do poziomu 
dopuszczalnego (mniej o 0,3 μg/m3). W przypadku Małopolski średnioroczne stężenie 
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przekroczyło (osiem okresów) lub znajdowało się blisko wartości granicznej (jeden okres 
2020) we wszystkich analizowanych okresach. W przypadku roku 2020 w Małopolsce 
odnotowano przekroczenie o 0,19 μg/m3 powyżej poziomu dopuszczalnego, jednak rok 2019 
wykazał wartość 22,12 μg/m3, co zapewniało zbliżenie do nowych wymagań (wspomniane w 
podrozdziale 2.2 20 μg/m3 ). 
Poziom średniorocznego stężenia pyłu PM2,5, zarówno dla Krakowa jak i Małopolski w 2020 
roku, odnotował wzrost, powodując tym samym przekroczenie dopuszczalnej wartości. 
W przypadku Małopolski w całym analizowanym okresie odnotowywano powolny, acz 
regularny spadek. W roku 2020 pojawił się natomiast z kolei 9% wzrost.  
W przypadku Krakowa jest to sytuacja wystąpienia trendu, bowiem analizując dane z okresu 
9 lat, widoczna jest zależność okresowego wzrostu średniej po dwóch latach odnotowanego 
spadku. 

3. Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu, zarówno w Krakowie jak i w Małopolsce, 
odnotowało spadek w analizowanym okresie.  
Zestawiając ze sobą dane z dwóch okresów 2018 i 2019 dostrzegalny jest spadek o 7% 
w przypadku Krakowa oraz 10 % w przypadku Małopolski. Dokonując analogicznego 
porównania dla lat 2019 i 2020 widoczny jest spadek o 13% dla Krakowa oraz 11% dla 
Małopolski.  
 

8.2. Analizy krótkookresowe 

 
4. Stężenie pyłu PM10 w Krakowie w okresie grzewczym w odniesieniu do sezonu bazowego, 

zarówno w przypadku Krakowa jak i Małopolski, odnotowało spadek. Prowadząc jednak 

porównanie sezonu 2017/2018 z 2018/2019 w przypadku Krakowa odnotowano spadek o 

2,22% (różnica procentowa w odniesieniu do sezonu bazowego). W przypadku porównania 

sezonu 2018/2019 z 2019/2020 spadek ten wynosił 0,35%. Analogiczne porównanie dla 

danych z Małopolski wykazuje spadek w pierwszym przypadku o 5,84%, a w drugim 16,6%.  

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 wystąpiło we wszystkich 

8 analizowanych sezonach, a dla Małopolski tylko 6, ze wskazaniem na wyniki poniżej 

poziomu dla sezonów 2018/19 i 2019/20.  

5. Stężenie pyłu PM2,5 w ujęciu sezonowym odnotowało sumarycznie, zarówno dla Krakowa 
jak i Małopolski, spadek w odniesieniu do wartości z sezonu bazowego.  
Stężenie pyłu 2,5 w ujęciu sezonowym przekroczyło wartość dopuszczalną we wszystkich 
analizowanych okresach.  
Prowadząc porównanie sezonu 2017/2018 z 2018/2019 w przypadku Krakowa odnotowano 
spadek o 5% (różnica procentowa w odniesieniu do sezonu bazowego). W przypadku 
porównania sezonu 2018/2019 z 2019/2020 nastąpił wzrost o 4%. Analogiczne porównanie 
dla danych z Małopolski wykazuje spadek w pierwszym przypadku o 7%, a w drugim wzrost 
o 4%. 

6. Stężenie benzo(a)pirenu w ujęciu sezonowym, zarówno dla Krakowa jak i dla Małopolski, 
w ostatnich 9 latach odnotowało spadek w odniesieniu do wartości z sezonu bazowego.  
Stężenie benzo(a)pirenu wykazało przekroczenie norm we wszystkich analizowanych 
okresach, zarówno w przypadku Krakowa jak i Małopolski.  
Porównanie procentowe dla okresów 2017/2018 i 2018/2019 oraz 2018/2019 z 2019/2020 
(wartości z tabel 12 i 13) wykazuje, iż w przypadku Krakowa w pierwszym przypadku 



 
ANALIZA POZIOMU STĘŻENIA PYŁÓW  TYPU PM10, PM2,5 ORAZ BENZO(A)PIRENU   

W GŁÓWNYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - 2021 

 

31 

 

odnotowano spadek o 11%, zaś w drugim o 3%. Prowadząc analogiczne porównanie dla 
Małopolski, w pierwszym okresie uzyskano spadek o 1%, zaś w drugim o 12%.  
 

8.3. Liczba dni z przekroczeniami PM10 

7. Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego liczby dni z przekroczeniem 
poziomu dopuszczanego, informowania i alarmowego stężenia pyłu PM10 w Krakowie 
i w Małopolsce w perspektywie długookresowej.  

8. Liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego w perspektywie długookresowej 
spadła (w porównaniu roku 2019 i 2020) w przypadku Krakowa o 19 dni, w przypadku 
Małopolski utrzymała się na stałym poziomie 36 dni.  

9. Liczba dni z przekroczeniami poziomu informowania w perspektywie długookresowej spadła 
(w porównaniu roku 2019 i 2020) w przypadku Krakowa o 4 dni, w przypadku Małopolski 
utrzymała się na stałym poziomie 5 dni.  

10. Liczba dni z przekroczeniami poziomu informowania w perspektywie długookresowej spadła 
(w porównaniu roku 2019 i 2020) w przypadku Krakowa o 1 dzień, w przypadku Małopolski 
utrzymała się na stałym poziomie 1 dnia.  

11. Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego liczby dni z przekroczeniem 
poziomu dopuszczanego, informowania i alarmowego stężenia pyłu PM10 w Krakowie 
i w Małopolsce.  

12. Zaobserwowano tendencję spadkową dla udziału procentowego liczby dni z przekroczeniem 
poziomu dopuszczanego, informowania i alarmowego stężenia pyłu PM10 w Krakowie 
i w Małopolsce w perspektywie krótkookresowej.  
 

8.4. Odniesienie do wyników przedstawionych w raporcie  
„Analiza zmian jakości powietrza w Krakowie oraz województwie 
małopolskim w latach 2012-2020”, Kraków, 27.11.2020 

1. W raporcie „Analiza zmian…” użyto danych ze stacji pomiarowych nie wykazujących się ciągłością 
danych pomiarowych z lat 2012-2020. W niniejszej analizie bazowano na stacjach działających 
od 2012 roku do chwili obecnej, udostepniającej dane pomiarowe dla wszystkich okresów analizy 
(lub dla większości z nich – w kilku przypadkach wystąpił brak w danych dla początkowych lat 
analizy, jednak nie więcej niż jeden okres analityczny).  
 

2. Porównanie wyników badań dla stężenia pyłu PM10 
W tabeli 28 przedstawiono porównanie danych przedstawionych w obu raportach: niniejszym 
oraz „Analiza zmian…”. Na podstawie przedstawionych informacji istotnym jest fakt, iż spadek 
średnich długookresowych stężeń pyłu PM10 wykazuje inne tempo w niniejszym badaniu, aniżeli 
w badaniu z listopada 2020. W przypadku ujęcia sezonowego w Krakowie tempo wynosi 44%, w 
przypadku ujęcia rocznego wynosi ono 42%. W przypadku ujęcia sezonowego oraz rocznego w 
przypadku Małopolski wynosi ono stale 36%.  
 
Tabela 28 Porównanie danych przestawionych w dwóch raportach – ujęcie procentowe - PM10  

Rodzaj analizy 
Raport „Analiza 

zmian…” (1) 
Niniejsze opracowanie 

(2) 
Różnica  (2 do 1) 

Kraków Małopolska Kraków Małopolska Kraków Małopolska 
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Krótkoterminowa 
(sezon grzewczy) 

45,42% 28,73% 44,14% 35,88% -3,02% 7,15% 

Długoterminowa 
(rok kalendarzowy) 

40,77% 29,23% 42,40% 26,98% 3,37% -2,25% 

 
Na uwagę zasługuje informacja wynikająca z danych porównawczych zawartych w tabeli 28 – 
porównując dane roczne dla Krakowa dla roku 2018 i 2019 oraz 2019 i 2020, dostrzegalne jest w 
faktycznych wynikach, z niniejszego raportu, większe wypłaszczenie tendencji i zmniejszenie 
tempa spadku (pierwsze porównanie – spadek o 12%, drugie porównanie – spadek o 8%). 
W przypadku analogicznego porównania dla Małopolski dostrzegalne jest szybsze tempo spadku 
(pierwsze porównanie – spadek o 3%, drugie porównanie – spadek o 4%).  
W ujęciu sezonowym należy zwrócić szczególną uwagę na dane z Krakowa, które wykazują 
wzrost stężenia pyłu PM10 (porównanie 2019 i 2020) o 0,26 μg/m3.  W przypadku danych dla 
Małopolski dostrzegalny jest natomiast spadek o 4,12 μg/m3.  
Obie powyższe informacje są niezwykle zastanawiające i wnioskodawcze. Wypłaszczenie tempa 
w przypadku Krakowa wykazane w niniejszym raporcie wskazuje dobitnie, że przy wprowadzeniu 
zakazu spalania paliw stałych w indywidualnych kotłach (udział ok 48,5% w emisji PM10 – vide 
rozdział 6) oraz znaczne zmniejszenie natężenia ruchu drogowego (opisane w rozdziale 7; 
transport odpowiada za ok 10% emisji PM10 – vide rozdział 6) nie uzyskano spodziewanego 
wzrostu tempa spadku w przypadku Krakowa. Jest to również wnioskodawcze z tego względu, 
że wykazano w niniejszym raporcie, iż spodziewane wyniki, które zamierzono osiągnąć poprzez 
wprowadzenie zakazu spalania paliw stałych w Krakowie, nie zostały spełnione. Jest to tym 
ważniejsze biorąc pod uwagę kontekst wysokich kosztów poniesionych na wprowadzenie tegoż 
zarządzenia. W całokształcie powyższego wynik wprowadzenia w/w zakazu uznać można za 
wręcz wysoce negatywny. 
 

3. Porównanie wyników badań dla stężenia pyłu PM2,5 

W tabeli 29 przedstawiono porównanie danych przedstawionych w dwóch raportach dla 
stężenia pyłu pm2,5. Na podstawie przedstawionych informacji istotnym jest fakt, iż spadek 
średnich długookresowych stężeń pyłu PM2,5 wykazuje inne tempo spadku wykazane w 
niniejszym badaniu, aniżeli w badaniu „Analiza zmian…”. W przypadku ujęcia sezonowego w 
Krakowie spadek w analizowanym okresie wynosi 33%, w przypadku ujęcia rocznego wynosi ono 
37%. W przypadku ujęcia sezonowego w przypadku Małopolski wynosi ono 29%, w ujęciu 
rocznym 29%. To znacznie mniejsze poziomy spadku, niż w badaniu „Analiza zmian…”. 
 
Tabela 29 Porównanie danych przestawionych w dwóch raportach – ujęcie procentowe – PM2,5  

Rodzaj analizy 
Raport „Analiza 

zmian…” (1) 
Niniejsze opracowanie 

(2) 
Różnica  

(2-1) 

Kraków Małopolska Kraków Małopolska Kraków Małopolska 

Krótkoterminowa 
(sezon grzewczy) 

43,76 32,15 33,10% 26,74% -10,66% -5,41% 

Długoterminowa 
(rok kalendarzowy) 

40,94 31,03 36,58% 29,18% -4,36% -1,85% 

 
Analizując powyższe dane należy zauważyć, iż występuje spadek w odniesieniu do lat lub 
sezonów bazowych w obu dokumentach. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż występują różnice 
liczbowe, na czele z informacją o szybszym tempie spadku w przypadku ujęcia sezonowego 
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w Krakowie w odniesieniu do ujęcia rocznego (raport „Analiza zmian…”), zaś niniejsze 
opracowanie wskazuje na sytuację odwrotną!  
Dodatkowo, przyglądając się szczegółowo wynikom niniejszej analizy w zakresie stężeń pyłu 
PM2,5 dostrzegalny jest wzrost stężeń (odniesienie sezonu 2018/2019 i 2019/2020) w przypadku 
zarówno Krakowa jak i Małopolski: analizując wartości liczbowe, w Krakowie nastąpił wzrost o 
2,48 μg/m3, natomiast w Małopolsce o 2,27 μg/m3. W przypadku ujęcia rocznego także 
dostrzegalny jest wzrost – dla Krakowa o 3%, dla Małopolski o 9%.  
W tym miejscu ponownie należy się zastanowić nad powodami wzrostu obu średnich i większą 
wartością dla samego Krakowa w ujęciu sezonowym. W związku z wprowadzeniem zakazu 
spalania w indywidualnych kotłach (udział prawie 50% w emisji pyłu PM2,5 – vide rozdział 6) oraz 
odnotowaniu spadku natężenia ruchu drogowego (vide rozdział 7; udział w emisji pyłu PM2,5 
ponad 13%), wartości te powinny spaść, a niniejszy raport pokazuje, że rosną, co wskazuje na 
manipulacje badań zespołu prof. Kleczkowskiego, zleconych przez Krakowski Alarm Smogowy. 
 

4. Wyniki badań dla stężenia benzo(a)pirenu 
W raporcie „Analiza zmian…” nie przedstawiono danych dla Małopolski, a jedynie dla Krakowa. 
To dziwne i niepoprawne zdaniem autorów niniejszego raportu, gdyż o właśnie benzo(a)piren 
jest odpowiedzialny w dużej mierze za smog, niezwykle groźny zdrowotnie i przede wszystkim 
najmocniej związany ze źródłem paleniskowym. 
W niniejszym opracowaniu dokonano całościowej analizy – dla Krakowa oraz dla Małopolski. 
Badanie wykazuje mniejsze tempo spadku stężenia B(a)P w Krakowie w przypadku sezonów, 
aniżeli w przypadku ujęcia rocznego – odwrotnie aniżeli w raporcie z 2020 roku. 

 
Tabela 30 Porównanie danych przestawionych w dwóch raportach – ujęcie procentowe – benzo(a)piren 

Rodzaj analizy 
Raport „Analiza 

zmian…” (1) 
Niniejsze opracowanie 

(2) 
Różnica  (2-1) 

Kraków Małopolska Kraków Małopolska Kraków  Małopolska 

Krótkoterminowa 
(sezon grzewczy) 

57,43 bd 40,01% 25,50% -
17,42% 

bd 

Długoterminowa 
(rok kalendarzowy) 

53,84 bd 48,57% 28,73% -8,27% bd 

 
Linie trendu wyznaczone dla danych wykazują, iż w przypadku analizy stężenia benzo(a)pirenu 
dla Krakowa w ujęciu rocznym wykazują dopasowanie liniowe, jednak w sezonowym 
dopasowanie logarytmiczne. W przypadku Małopolski obie perspektywy wykazują ujęcie 
wykładnicze.  
 

5. Konkluzje końcowe    
• Poziom stężenia pyłu pm10 powinien być wskaźnikiem poziomu zanieczyszczeń 

pochodzących z procesów spalania na rzecz ogrzewania indywidualnego. 
Zastanawiającym jest wiec fakt, iż po wprowadzeniu całkowitego zakazu poziom liczony 
udziałem procentowym spadł jedynie o 10%! 

• W okresie pomiędzy sezonami grzewczymi od 2012/13 do 2019/20 stężenie pyłu PM10 
w Krakowie obniżyło się o 44%. W tym samym okresie stężenie pyłu PM10 
w województwie obniżyło się o 36%. W „Analiza zmian…” podano dane odpowiednio 
45,42% i 28,73%, co powoduje, że określona różnica pomiędzy Krakowem a Małopolską 
miałaby wynosić 16,69%, na korzyść Krakowa. Niniejszy raport wykazuje różnicę na 
korzyść Krakowa, ale w wysokości 8%. Różnica jest więc o ponad połowę mniejsza! 
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• W okresie pomiędzy sezonami grzewczymi od 2012/13 do 2019/20 stężenie pyłu PM2,5 
w Krakowie obniżyło się o 33%. W tym samym okresie stężenie pyłu PM2,5 
w województwie obniżyło się o 27%. W raporcie „Analiza zmian…” podano dane 
odpowiednio 43,76% i 32,15%, z czego wynika, że różnica pomiędzy Krakowem a 
Małopolską miała wynosić 11,61%, na korzyść Krakowa. Niniejszy raport wykazuje różnicę 
na korzyść Krakowa, ale w wysokości 6%. Różnica jest więc o prawie połowę mniejsza! 

• W przypadku benzo(a)pirenu, zarówno w Krakowie jak i w Małopolsce, wykazano spadek 
stężenia zanieczyszczenia w ujęciu zarówno rocznym, jak i sezonowym.  Raport „Analiza 
zmian…” podaje informacje o braku danych, a następnie prowadzi analizę dla tylko dwóch 
lat, porównując ze sobą dane – w takim ujęciu – niereprezentatywne!  

• W okresie pomiędzy sezonami grzewczymi od 2012/13 do 2019/20 stężenie 
benzo(a)pirenu w Krakowie obniżyło się 40%, dla Małopolski o 26%.  
Raport „Analiza zmian…” podaje informację jedynie o wartości dla Krakowa za 
analogiczny okres - wartość ta wynosi 57,43%. Dostrzegalna jest więc różnica w 
wartościach o 17,43 punktu procentowego, informująca w „Analiza zmian…” o 
teoretycznie szybszym spadku poziomu stężeń, co nie jest to prawdą! 
W okresie pomiędzy sezonami grzewczymi od 2014/2015 do 2019/2020 stężenie 
benzo(a)pirenu obniżyło się w Krakowie o 44,46%, a w tym samym okresie 
w województwie obniżyło się o 15,71%. Raport „Analiza zmian…” podaje wartości 42,82% 
(Kraków - spadek) i 14,41% (Małopolska - wzrost). Widoczna jest więc różnica pomiędzy 
Krakowem a Małopolską wynosząca tylko nieco ponad jedną czwartą (28,75%), a nie 
ponad połowę (57,23%), jak próbował wykazywać prof. Kleczkowski! 
Wykazano w niniejszym raporcie, że w okresie 2012-2020 stężenie benzo(a)pirenu w 
Krakowie obniżyło się o 49%, a dla Małopolski o 29%. Raport „Analiza zmian…” podaje 
natomiast prognozowane dane w wysokości 54,37% (Kraków - spadek) i 5,53% 
(Małopolska - wzrost). Wykazano, że różnica pomiędzy Krakowem a Małopolską jest trzy 
razy mniejsza, wynosząc nie 60% a 20%!  
 


