
Badanie opinii mieszkańców Małopolski 
zrealizowane na przełomie października i listopada 2020 roku 

na temat działań prowadzonych przez Zarząd Województwa 

w zakresie ochrony środowiska

Raport opracowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.



WIEDZA NA TEMAT UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

89,2%

5,0%

5,8%
Tak

Nie

Nie jestem
pewien/pewna

Czy wie Pan/i, że w Małopolsce 
obowiązuje uchwała antysmogowa?

Czy wie Pan/i jakie obowiązki dla mieszkańców Małopolski  

z wyłączeniem Krakowa wynikają z uchwały antysmogowej?

19,1%
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46,8%
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Nie wiem/Trudno powiedzieć

Zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20%

Całkowity zakaz spalania węgla i drewna

Zakaz instalacji nowych kominków, które nie
spełniają wymagań ekoprojektu, czyli…

Nakaz wymiany pozaklasowych kotłów na węgiel i
drewno do końca 2022 roku

Nakaz wymiany pozaklasowych kotłów na węgiel
i drewno do końca 2022 roku

Zakaz instalacji nowych kominków, które nie
spełniają wymagań ekoprojektu



Jakich działań w zakresie ochrony powietrza oczekuje Pan/Pani od swojej gminy?
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60,1%

65,0%

65,0%

69,8%

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

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Informacji na temat przepisów dotyczących ochrony powietrza

Zamieszczania na stronie internetowej komunikatów o jakości
powietrza

Przeprowadzenia dokładnej inwentaryzacji źródeł ciepła, aby
zaoferować pomoc przy wymianie kotłów węglowych

Wsparcia przy składaniu wniosków o dofinansowanie

Prowadzenia kontroli pieców pod kątem spalania odpadów

Wykorzystanie w budynkach użyteczności publicznej (np. szkoły,
urzędy) energii elektrycznej podchodzącej ze źródeł odnawialnych

Wykorzystanie w budynkach użyteczności publicznej (np. szkoły,
urzędy) energii elektrycznej pochodządzej ze źródeł odnawialnych

Przeprowadzenia dokładnej inwentaryzacji źródeł ciepła, aby
zaoferować pomoc przy wymianie kotłów węglowych

Zamieszczania na stronie internetowej komunikatów o jakości
powietrza



Oczekiwana pomoc gminy przy wymianie kotłów w z \respondenta

3,5%

8,5%

4,0%

14,2%

69,8%
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Nie wiem/Trudno powiedzieć

W zależności od możliwości organizacyjnych, w ciągu kilku dni lub tygodni

W ciągu kilku dni od zgłoszenia

W ciągu 12 godzin od zgłoszenia

W ciągu 2 godzin od zgłoszenia

Jaką pomoc przy wymianie kotłów powinien zapewnić Urząd Gminy?

Jak szybko powinny reagować służby kontrolne w gminie, gdy ktoś pali śmieciami?

6,5%

5,7%

56,0%

57,5%

61,0%

72,1%

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

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Dodatkowa pomoc ze strony Urzędu Gminy nie jest potrzebna

Uruchomienie punktu obsługi, w którym można osobiście złożyć wniosek o…

Pomoc specjalnego ekodoradcy w wyborze technologii źródła ciepła

Pomoc specjalnego ekodoradcy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie

Zapewnienie dofinansowania do wyższych rachunków za ogrzewanie dla…Zapewnienie dofinansowania do wyższych rachunków za ogrzewanie

Uruchomienie punktu obsługi Programu Czyste Powietrze



JAKOŚĆ POWIETRZA W UZDROWISKACH

Czy Pana/i zdaniem powinny powstać nowe przepisy dla uzdrowisk, pozwalające na utrzymanie tam

powietrza wysokiej jakości?

78,4%

16,6%

5,0%
Tak, od uzdrowiska powinno się wymagać
wyższych standardów niż od innych
miejscowości

Nie, te gminy powinny podlegać takim
samym przepisom jak pozostałe gminy w
województwie

Nie wiem/Trudno powiedzieć/Nie mam
zdania



OCZEKIWANE DZIAŁANIA W DNIACH  PRZEKROCZENIA 

DOPUSZCZALNYCH NORM JAKOŚCI POWIETRZA

3,9%

35,5%

39,3%

48,5%

51,9%

59,1%

67,0%

69,1%

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

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Ograniczenie prac budowlanych powodujących pylenie

Ograniczenie rekreacyjnego używania kominków

Ograniczenie aktywności dzieci na zewnątrz ( w przedszkolach, szkołach)

Ograniczenie wjazdu samochodów do centrów dużych miast

Ograniczenia dla zakładów przemysłowych emitujących znaczne ilości pyłu

Częstsze kontrole spalania odpadów

Darmowa komunikacja miejska



4,8%

1,0%

56,6%

68,1%

78,3%

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

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Inne

Prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu

Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Zapewnienie wsparcia dla gmin, by realizowały swoje zadania w zakresie ochrony powietrza

Oczekiwane dalsze działania Urzędu Marszałkowskiego

Najefektywniejsze z dotychczasowych działań Urzędu Marszałkowskiego

3,1%

2,0%

2,1%

5,6%

15,9%

17,2%

54,1%

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

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Żadne z tych działań nie są efektywne

Udostępnianie informacji o poziomie zanieczyszczenia powietrza oraz wielkości emisji z zakładów…

Ułatwienie zgłaszania interwencji w zakresie np. spalania odpadów (system ekointerwencja)

Nacisk na zwiększenie zaangażowania gmin w pomoc mieszkańcom przy wymianie źródeł ogrzewania

Przyjęcie przepisów nakazujących wymianę starych pieców i kotłów węglowych

Przeznaczenie większych środków na wymianę pieców, fotowoltaikę i inne działania

Udostępnienie informacji o poziomie zanieczyszczeń powietrza oraz wielkości emisji



PREFEROWANE DOFINANSOWANIA
Czy województwo powinno dofinansować odnawialne źródła energii (np. energia słoneczna, wodna)?
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100%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem/Trudno
powiedzieć/Nie

mam zdania

Czy należy zakończyć dofinansowania do zakupu kotłów węglowych na rzecz innych źródeł energii?

36,9%
22,0% 18,7% 14,5%
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zakończyć
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Raczej zakończyć
dofinansowanie

Raczej dalej
finansować

Zdecydowanie dalej
finansować

Nie wiem/Trudno
powiedzieć



Kraków i Małopolska jako pierwsze wprowadziły restrykcyjne przepisy mające na celu 

poprawę jakości powietrza. Jak ocenia Pan/i to działanie? 
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100%

Zdecydowanie dobrze Raczej dobrze Raczej źle Zdecydowanie źle Nie wiem/Trudno powiedzieć



Zebrane podczas badania dane obejmują postrzeganie działań samorządu

województwa w zakresie:

• jakości powietrza i ochrony przed smogiem, 

• przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Badanie przeprowadzono na próbie mieszkańców Małopolski w wieku powyżej 18 

roku życia. Łącznie przeprowadzono 3000 wywiadów. W pytaniach otwartych 

respondenci mieli możliwość wybrania wielu odpowiedzi.

Zgodnie z założeniami badania, zostały wyróżnione następujące pod-próby: 

1. Kraków – 500 wywiadów,

2. Małopolska (z wyłączeniem obszaru miasta Krakowa) – 2500 wywiadów.

METODOLOGIA
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Departament Środowiska UMWM
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

tel. 12 63 03 140
fax. 12 63 03 141

e-mail: sr.sekretariat@umwm.malopolska.pl

DANE KONTAKTOWE:


