
CLEAN AIR CURRICULUM AS A BASE 
FOR CLEAN ENVIRONMENT 

Wprowadzenie 



Moduły projektu Clean Air – innowacyjne podejście do kształcenia 

 Moduły projektu Clean Air zostały opracowane w oparciu o rzeczywiste potrzeby i 

wymagania nauczycieli i dzieci, szczególnie na obszarach wiejskich, w celu zapewnienia niezbędnych 

treści szkoleniowych na lekcjach, na których wykorzystywane są multimedia. Działania szkoleniowe 

mają na celu zapewnienie adekwatności materiałów dydaktycznych.  

 

 Moduły są doskonałym narzędziem edukacyjnym, ponieważ zawierają przydatne 

informacje na temat struktury szkolenia, tematów i specyfikacji nauczania na temat czystego 

powietrza oraz zanieczyszczenia powietrza i jego skutków na obszarach wiejskich. Opracowane 

przez konsorcjum materiały dydaktyczne obejmują dokumenty do wykorzystania podczas szkolenia. 

Mają one być rzeczywistym wsparciem dla nauczycieli i dzieci dzięki swej innowacyjnej, atrakcyjnej i 

kompleksowej treści. 
 



Moduły projektu Clean Air – doradztwo i kompleksowe treści nauczania 
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Moduły projektu Clean Air – motywacja i możliwości płynące z nauki 

  

  

 
 
 
 

Poszerzenie wiedzy na 
temat podstawowych 
środków zaradczych, 

aktów prawnych  
i wartości 

Poszerzenie wiedzy na 
temat powietrza 
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MODUŁ 0 – WPROWADZENIE  



Moduły projektu Clean Air – motywacja i możliwości płynące z nauki 

  

  

 
 
 
 

Podnoszenie wiedzy na 
temat negatywnych 

skutków 
zanieczyszczenia 

powietrza i jego form 

Poszerzenie wiedzy na 
temat stanu powietrza 

Poszerzenie wiedzy na 
temat przyczyn 

zanieczyszczenia 
powietrza 

Poszerzenie wiedzy na 
temat możliwości 

zmiany złego stanu 
powietrza 

MODUŁ 1 – CO ZANIECZYSZCZA POWIETRZE?  



Moduły projektu Clean Air – motywacja i możliwości płynące z nauki 

  

  

 
 
 
 

Poszerzenie wiedzy na 
temat wpływu 

zanieczyszczenia na 
zdrowie ludzkie 

Poszerzenie wiedzy na 
temat metod pomiaru 
aktualnego wpływu 
zanieczyszczenia na 

środowisko 

Poszerzenie wiedzy na 
temat możliwości 

zmniejszenia wpływu 
zanieczyszczenia na 

zdrowie ludzkie 

Poszerzanie wiedzy na 
temat innowacyjnego 
podejścia do kwestii 
ludzkiego zdrowia 

MODUŁ 2 – WPŁYW ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA LUDZKIE 
ZDROWIE 



Moduły projektu Clean Air – motywacja i możliwości płynące z nauki 

  

  

 
 
 
 

Poszerzenie wiedzy na 
temat czystego 

powietrza i dotyczących 
go zasad 

Poszerzenie wiedzy na 
temat możliwości życia 
w czystym powietrzu 

Poszerzenie wiedzy na 
temat alternatywnych 

sposobów 
wykorzystania czystego 

powietrza 

Poszerzanie wiedzy na 
temat innowacyjnego 
podejścia do kwestii 
czystego powietrza  

MODUŁ 3 – ROZWIĄZANIA DLA CZYSTEGO POWIETRZA 



Moduły projektu Clean Air – motywacja i możliwości płynące z nauki 

  

  

 
 
 
 

Poszerzenie wiedzy na 
temat zapobiegania 

zanieczyszczeniu 
powietrza 

Poszerzenie wiedzy na 
temat zanieczyszczenia 

powietrza i jego 
skutków 

Poszerzenie wiedzy na 
temat metod pomiaru i 

aktualnych środków 
zapobiegawczych 

Poszerzenie wiedzy na 
temat podstawowych 

rodzajów działań 
zapobiegających 
zanieczyszczeniu 

powietrza 

MODUŁ 4 – ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA 



Moduły projektu Clean Air – motywacja i możliwości płynące z nauki 

  

  

 
 
 
 

Usprawnienie procesu 
uczenia się i edukacji  
w zakresie ochrony 
czystego powietrza   

Poszerzenie wiedzy na 
temat podstawowych 
rodzajów materiałów 

edukacyjnych 
dotyczących ochrony 
czystego powietrza 

Poszerzenie wiedzy na 
temat korzyści 

płynących z ochrony 
czystego powietrza 

Poszerzenie wiedzy  
o uczeniu się  

z wykorzystaniem 
źródeł multimedialnych 

i poznanie korzyści  
z tego płynących 

MODUŁ 5 – EDUKACJA O OCHRONIE POWIETRZA 



Czym jest powietrze? 

• Powietrze wypełnia atmosferę Ziemi. Jest mieszaniną różnych gazów i innych drobnych cząstek 

zwanych aerozolami, które pokrywają Ziemię w warstwie o wysokości ponad 640 km zwanej 

atmosferą. Zawiera ona około 78% azotu, 21% tlenu i niewielkie ilości argonu, dwutlenku węgla, 

wodoru i innych gazów. W zależności od różnych czynników powietrze zawiera także inne pierwiastki 

oraz zanieczyszczenia. 

• Powietrze jest niezbędne do życia dla prawie wszystkich istot zamieszkujących naszą planetę.  

Większość zwierząt i roślin pobiera powietrze, wykorzystuje zawarty w nim tlen i wydziela inny gaz, 

dwutlenek węgla. Proces ten nazywamy oddychaniem. Powietrze jest bezbarwne, bezwonne i 

występuje w formie gazowej.  

• Powszechnie uważa się, że na obszarach wiejskich powietrze jest wolne od zanieczyszczeń. Wręcz 

przeciwnie, jakość powietrza na obszarach wiejskich na całym świecie, a w szczególności w krajach 

rozwijających się, może być gorsza niż na niektórych obszarach miejskich. Na obszarach wiejskich 

zanieczyszczone powietrze znajduje się zarówno wewnątrz budynków, w których przebywamy, jak i 

na zewnątrz. 

 

 

 
 



 

                  Zanieczyszczenie powietrza można zdefiniować jako obecność toksycznych 

substancji chemicznych lub związków (również tych występujących naturalnie) w powietrzu na 

poziomach, które stanowią zagrożenie dla zdrowia. Zanieczyszczenie powietrza jest 

prawdopodobnie jednym z najpoważniejszych problemów środowiskowych, przed którymi stoi dziś 

nasza cywilizacja, szczególnie na obszarach wiejskich.  

 Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na obszarach wiejskich jest 

spalanie paliw stałych: węgla, drewna, a nawet śmieci w przestarzałych, 

wysokoemisyjnych urządzeniach grzewczych.  

 

 

Czym jest zanieczyszczenie powietrza na obszarach wiejskich? 



  

 
 
 

Źródło: Zabierzowski Alarm Smogowy, 
https://www.facebook.com/ZabierzowskiAlarmSmogowy/photos/

a.1862224954018549/2264283583812682/?type=3&theater 



Główne rodzaje zanieczyszczeń powietrza na obszarach wiejskich 
 

  

 
 
 

Pył zawieszony (PM) oznacza mieszaninę cząstek stałych (zwanych również drobinami) i 

kropelek cieczy zawieszonych w powietrzu. Niektóre drobiny, takie jak kurz, brud, sadza są na 

tyle duże lub ciemne, że można je zobaczyć gołym okiem. Inne są z kolei tak małe, że można je 

wykryć tylko za pomocą mikroskopu elektronowego. 

 

W skład pyłu zawieszonego wchodzą: 

 

PM10: cząstki w rozmiarze umożliwiającym ich wdychanie o średnicy 10 mikrometrów lub 

mniejszej, 

PM2.5: drobne cząstki w rozmiarze umożliwiającym ich wdychanie o średnicy 2,5 mikrometra lub 

mniejszej. Jak małe jest 2,5 mikrometra? Wyobraź sobie pojedyczny włos na Twojej głowie. 

Przeciętny włos ludzki ma średnicę około 70 mikrometrów, co czyni go 30 razy większym niż 

największa drobna cząstka. 



Źródło: http://smog.edu.pl/cotosmog-inf 



  

 

Główne rodzaje zanieczyszczeń powietrza na obszarach wiejskich 

Benzo[a]piren (B[a]P) – jeden z wielu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

(WWA), które powstają podczas niepełnego spalania materii organicznej. Ta substancja chemiczna 

pochodzi ze spalania roślin, drewna, węgla oraz eksploatacji samochodów osobowych, ciężarowych 

i innych pojazdów. Jest uznawany za związek rakotwórczy i mutagenny. 

Dwutlenek siarki – jest to jedna z kilku form, w których siarka występuje w powietrzu. Głównym 

źródłem dwutlenku siarki jest spalanie paliw zawierających siarkę. Paliwa kopalne, w szczególności 

węgiel i ropa naftowa, zawierają różne ilości siarki w zależności od ich pochodzenia, ale zazwyczaj 

od 1% do 5%.  

Tlenki azotu – substancje zanieczyszczające emitowane głównie przez transport drogowy. 

Ozon – jest to wtórne zanieczyszczenie fotochemiczne powstające w wyniku reakcji chemicznych 

zachodzących w świetle słonecznym.  



Substancja 
Poziom 

dopuszczalny/docelowy 
Okres uśredniania 

Dopuszczalna 

liczba przekroczeń 

PM10 

  

50 µg/m3 doba 35 razy 

40 µg/m3 rok   

PM2.5 25 µg/m3 rok   

benzo(a)piren 1 ng/m3 rok   

NO2 

200 µg/m3 godzina 18 razy 

40 µg/m3 rok   

Poziomy dopuszczalne/docelowe substancji w powietrzu 

Źródło: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/annual_assessment_air_acceptable_level 



Przyczyny zanieczyszczenia  powietrza na obszarach wiejskich 

Zanieczyszczenie powietrza na obszarach wiejskich spowodowane jest głównie 

działalnością człowieką, lecz wywołują je także zjawiska występujące naturalnie. W budynkach 

mieszkalnych do gotowania i ogrzewania nadal wykorzystuje się drewno, węgiel i inne paliwa stałe, 

co stanowi istotną przyczynę zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i może również 

powodować znaczne zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach poprzez bezpośrednią 

ekspozycję lub infiltrację z zewnątrz. Naturalne zanieczyszczenie jest wynikiem pożarów lasów, 

węgla, burz piaskowych i pyłowych.  



Ogrzewanie budynków – w wyniku spalania paliw kopalnych wydzielanych jest wiele gazów i 

cząstek stałych; 

Spalanie odpadów – w zależności od składu odpadów, do atmosfery emitowane są różne gazy 

toksyczne i cząstki stałe; 

Transport – emituje szereg zanieczyszczeń powietrza (gazy, w tym tlenek węgla, tlenki siarki i 

tlenki azotu oraz pyły zawieszone); 

Rolnictwo – wpływa na zanieczyszczenie powietrza zazwyczaj poprzez emisję amoniaku i 

stosowanie pestycydów/herbicydów/insektycydów, które zawierają toksyczne lotne związki 

organiczne; 

Wypalanie lasów i gospodarka rolna – dotyczy kontrolowanego wypalania lasów, w wyniku 

którego emitowane są gazy i cząstki stałe; 

Budownictwo i wyburzanie – zanieczyszczanie powietrza różnymi materiałami budowlanymi.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza  na obszarach wiejskich   



Gdzie sprawdzić aktualne zanieczyszczenie powietrza w krajach partnerskich?   

POLSKA 

Źródło: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current, 23.01.2019  



Gdzie sprawdzić aktualne zanieczyszczenie powietrza w krajach partnerskich?  

RUMUNIA 

Źródło: http://calitateaer.ro/public/home-page/?__locale=ro, 6.04.2020 

dobry średni zły bardzo 
zły 

brak 
danych  

dane niewystarczające 

bardzo 
dobry 

doskonały 



Gdzie sprawdzić aktualne zanieczyszczenie powietrza w krajach partnerskich?  

SŁOWACJA 

Źródło: http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis, 
6.04.2020 

Bardzo dobra  
Dobra 

Umiarkowana 

Zła 

Bardzo zła 

Zanieczyszczenie nie jest 

mierzone na tej stacji 

Źródło: 
http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_varovny_syst

em, 18.05.2020 

Data pomiaru Wartość 



Gdzie sprawdzić aktualne zanieczyszczenie powietrza w krajach partnerskich?  

CZECHY 

Źródło: http://portal.chmi.cz/?tab=2, 6.04.2020 



Gdzie sprawdzić aktualne zanieczyszczenie powietrza w krajach partnerskich?  

HISZPANIA 

Źródło: https://sig.mapama.gob.es/calidad-aire/, 4.04.2020 



Jakość powietrza w Europie 

Źródło: http://airindex.eea.europa.eu/, 5.04.2020 

Jakość powietrza: 

Dobra 
Wystarczająca 

Umiarkowana 

Zła 

Bardzo zła 

Brak danych 



Konsekwencje zdrowotne 

Wpływ pyłu zawieszonego (PM) na zdrowie 
 

Wielkość cząstek jest bezpośrednio związana z ich zdolnością wpływania na nasz organizm. Małe cząsteczki o 

średnicy poniżej 10 mikrometrów stwarzają największe problemy, ponieważ mogą dostać się głęboko do płuc, a 

niektóre z nich (PM2,5) nawet do krwioobiegu. Narażenie na takie cząsteczki może mieć wpływ zarówno na płuca, 

jak i serce. Osoby cierpiące na choroby serca lub płuc, dzieci i osoby starsze są najbardziej narażone na 

zanieczyszczenia cząstkami stałymi. 

W jaki sposób zanieczyszczenie powietrza wpływa na nasze zdrowie? 

Zanieczyszczenie powietrza może uszkodzić wiele organów i funkcji organizmu, powodując między innymi:  

- Nasilone objawy ze strony układu oddechowego, takie jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel i trudności z 
oddychaniem, 

- Uszkodzenie układu krążenia, 
- Zmęczenie, 
- Ból głowy i nerwowość, 
- Podrażnienie oczu, nosa i gardła, 
- Uszkodzenie układu nerwowego, 
- Nieregularny puls, 
- Zaostrzenie astmy itp. 

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie zależy od rodzaju 

zanieczyszczenia, jego stężenia w powietrzu, długości narażenia, obecności 

innych zanieczyszczeń w powietrzu oraz indywidualnej podatności. 

Zanieczyszczenie powietrza wpływa na różne osoby w odmienny sposób. 
 



Źródło: https://krakowskialarmsmogowy.pl/infoair/download/id/805 

Co robić podczas wysokich stężeń zanieczyszczeń? 



Stężenie zanieczyszczenia powietrza (PM2.5) i jego 
wpływ na zdrowie ludzi w Europie - widok ogólny 

Źródło: http://berkeleyearth.org/air-pollution-overview/, 20.12.2019 



Udział głównych sektorów w emisjach poszczególnych zanieczyszczeń 
powietrza w Europie 

Źródło: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019 



Główną agencją doradczą UE w kwestii zanieczyszczenia powietrza jest  

Europejska Agencja Środowiska (EEA).  

Zgodnie z dyrektywą 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, 

innymi słowy dyrektywą CAFE, należy mierzyć jakość powietrza atmosferycznego, dokonywać jej 

oceny i porównania oraz informować o niej opinię publiczną, jeśli jest to konieczne. Zgodnie z 

CAFE należy dokonywać pomiaru oraz zmniejszać poziom następujących zanieczyszczeń: 

Tlenek węgla 

PM10 i PM2,5 (pył zawieszony) 

Ołów 

Benzen 

Dwutlenek siarki 

Dwutlenek azotu 

 

 

 

 

Jakość powietrza w prawodawstwie UE 

  



1. Człowiek wdycha prawie 16 kg powietrza każdego dnia. Dla porównania, zjadamy około 0,7 kg pożywienia i  

pijemy 1,4-2,3 kg wody dziennie. Jakość otaczającego nas powietrza ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia. 

2. Już w czasach średniowiecza uważano, że zanieczyszczone powietrze może być niebezpieczne dla zdrowia. Na 

początku XIV wieku, po pierwszym użyciu węgla, zaczęto gromadzić jednoznaczne dowody szkodliwego wpływu 

zanieczyszczonego powietrza. 

3. W swym codziennym życiu każdy przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. Prawie wszystko, co robimy i 

każdy produkt, który kupujemy, w pewnym stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia. Dlatego wszyscy ponosimy 

znaczną odpowiedzialność za ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. 

Interesujące fakty  

Jak zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza? 

Wymień ogrzewanie na ekologiczne, na przykład pompę ciepła lub ogrzewanie gazowe. Jeśli musisz ogrzewać dom 

za pomocą paliw stałych, upewnij się, że są one dobrej jakości. Nie pal węgla złej jakości, mokrego drewna i śmieci. 

W miarę możliwości przemieszczaj się pieszo lub na rowerze. Kupując żywność u lokalnych producentów, 

ograniczasz emisję szkodliwych substancji z transportu. 
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