
Działa ia  
Krakowskiego Alarmu 

Smogowego 
w projekcie LIFE 



C2: Centrum Kompetencji 



Bada ia doty zą e źródeł grzew zy h w 
domach jednorodzinnych 



Szkolenia dla ekodoradców 



Gór e spala ie – ekspertyza IChPW 



Bada ia jakości powietrza 

11 gmin: 

Czer i hów, Goł za, Ka io ka Wielka, 
Ko yrzów-Lu orzy a, Koś ielisko, Li a owa, 
Piwniczna-Zdrój, Stary Są z, Su ha Beskidzka, 
Tu hów, Wol ro  



Wadowice 



Akcja z Radie  Kraków 



Bada ia jakości powietrza w 
pomieszczeniach 



Podręcz ik dla Ekodoradców 

- Zanieczyszczenie powietrza w Polsce na tle UE 

- Źródła za ie zysz ze ia powietrza 

- Wpływ za ie zysz ze ia powietrza a zdrowie 

- Dioksyny – źródła i wpływ a zdrowie 

- Wpływ ko i ków a za ie zysz ze ie powietrza wew ątrz 

- Wy iki adań doty zą e gór ego spala ia 

- Wy iki adań świado oś i 
- Wy iki adań źródeł grzew zy h 

- Jak i for ować o jakoś i powietrza 

- Wy iki adań pyło ierza i 
- Kalkulator e isyj y i kosztów eksploata yj y h 

- Aktywiza ja społe z a 
Kalorycz ość węgla 
[MJ/kg] 

Ce a za to ę Typ kotła, spraw ość Roczny koszt 

ogrzewania 

28 MJ/kg – ekogroszek 79  zł Automat, 85% 1438 zł 
24 MJ/kg – ekogroszek 660 zł Automat, 85% 1402 zł 
25 MJ/kg - iał 495 zł Zasypowy, 55% 1560 zł 
17 MJ/kg - uł 3  zł Zasypowy, 55% 39  zł 

 



D : Mo itori g efektów wdraża ia 
Małopolskiego Progra u Ochro y Powietrza 







D : Mo itori g wpływu 
projektu 



Badania opinii publicznej w zakresie 

świado oś i 

13% 

40% 

9% 

3% 

24% 

41% 

27% 

13% 

47% 

15% 

53% 

58% 

14% 

2% 

8% 

24% 

2% 

2% 

2% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółe

Kraków

Pozostałe
miasta

Wsie

Jak Pa i  oce ia jakość powietrza w Pa a i  iejscowości? Czy 
według Pa a i  opi ii jest o a... 

Bardzo zła Ra zej zła Raczej dobra Bardzo dobra Nie potrafię o e ić



E1: Regionalna kampania 
medialna 





E2: Lokalne kampanie 
edukacyjne i informacyjne 



Materiały eduka yj e 





Książka dla lekarzy 
i ie tylko …  



Ko kurs ały h gra tów – Nasze Powietrze 



Portal smog.edu.pl 

http://filip.kkwm.pl/smogedupl/m3cms/


E : Wy ia a doświadczeń 



Kwartalne spotkania lokalnych inicjatyw 

antysmogowych 



Rozwijanie ruchu, 
pomoc lokalnym 
inicjatywom 




