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Streszczenie 
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja przeglądu tradycyjnych środków 

pasażerskiego transportu miejskiego oraz wyników badań dotyczących jakości życia 

mieszkańców aglomeracji górnośląskiej pod kątem zanieczyszczenia powietrza. 

 

Abstract 

The aim of this paper is to present a review of traditional means of urban passenger 

transport and the results of research on the quality of life of inhabitants of the Upper Silesian 

agglomeration for air pollution. 

 

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, środki pasażerskiego transportu miejskiego, 

jakość życia, aglomeracja górnośląska. 
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Wstęp 

 

Stale rosnące zanieczyszczenie środowiska powinno skłaniać do korzystania z bardziej 

ekologicznych środków transportu, niż najbardziej popularne obecnie samochody. Większość 

społeczeństwa jest tak do nich przywiązana, że nie potrafi się bez nich obyć już nie tylko 

podczas dojazdu do pracy, ale nawet przy kilkuset metrowej podróży do znajomego czy do 

osiedlowego sklepu. Takie postępowanie nasuwa pytanie o czas, który trzeba poświęcić, o 

koszty oraz wpływ na środowisko? 

Wydaje się, że każdy nawet krótki przejazd to wygoda, oszczędność czasu, oraz brak 

wpływu na środowisko. Nic bardziej mylnego. Samochód trzeba przecież wyprowadzić z 

garażu czy parkingu. Parkując na ulicy należy do niego dojść, co często wymaga 

dodatkowych minut. Po dojechaniu na miejsce trzeba auto zaparkować, a to w dużych 

miastach jest nie lada wyzwaniem i zazwyczaj trwa. Idąc pieszo niejednokrotnie zrobilibyśmy 

to szybciej i o wiele przyjemniej. 

Często można usłyszeć stwierdzenie, "…..taki przejazd to żaden koszt." Czy na pewno? 

Właśnie na krótkich trasach, przy zimnym silniku samochody spalają najwięcej paliwa, oraz 

emitują najwięcej zanieczyszczeń a te niestety nie mają dobrego wpływu na stan zdrowia 

ludności. Coraz większy smog, ocieplanie klimatu, problemy z oddychaniem czy wiele 

chorób cywilizacyjnych, spowodowanych jest właśnie zanieczyszczeniem środowiska przez 

wszechobecne spalinowe środki transportu34. 

Alternatywą dla straty czasu, pieniędzy i zanieczyszczenia środowiska są miedzy innymi 

rower lub środki transportu publicznego, które nie emitują wcale lub w mniejszym stopniu, w 

                                                           
34 http://www.airwheel.net/home/news/828 
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przeliczeniu na każdego pasażera, niż samochód szkodliwe substancje co przekłada się na 

jakość życia ogółu.  

 

1. Jakość życia 

 

Jako, że kluczowym przedmiotem badań była, jakość życia, na wstępie autorzy podejmą 

próbę wyjaśnienia tego terminu. W literaturze funkcjonują określenia: jakość życia i poczucie 

jakości życia. Niepoprawne jest ich zamienne stosowanie. Bardzo istotne jest wprowadzenie 

rozróżnienia pomiędzy nimi. Jakość życia odnosi się do obiektywnego wymiaru. Punktem 

wyjścia do formułowania jakichkolwiek wniosków na jej temat są zewnętrzne warunki, 

obiektywna rzeczywistość osoby będąca źródłem bodźców i doświadczeń. Natomiast 

poczucie jakości życia związane jest z subiektywnym ustosunkowaniem się do 

rzeczywistości. To ocena kształtowana przez emocje i uczucia. Dotyczy subiektywnego 

wymiaru. 

Obiektywna jakość życia jest zbliżona znaczeniowo do pojęcia warunków życia (lub 

poziomu życia), które oznaczają całokształt obiektywnych warunkówo charakterze 

infrastrukturalnym, w jakich żyje społeczeństwo (grupy społeczne,gospodarstwa domowe i 

jednostki). Wiążą się one głównie z: kondycją materialną,zabezpieczeniem egzystencjalnym i 

zabezpieczeniem środowiskowym życiajednostek. Określając obiektywną jakość życia 

wykorzystuje się zwykle dane dostępnew ramach statystki publicznej. Jako przykłady miar z 

tego zakresu wskazaćmożna średnią długość życia, dochody miesięczne, powierzchnię 

mieszkania oraz poziom zanieczyszczenia środowiska. 

Subiektywna jakość życia to ocena stopnia zaspokojenia potrzeb. Choć w literaturze jest 

wiele różnych definicji tej kategorii to istnieje między nimi pewne podobieństwo. Polega ono 

na subiektywnym postrzeganiu własnego życia w ramach określonego systemu wartości i w 

określonych warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych. Jako przykłady miar z 

tego zakresu wskazaćmożna zadowolenie ze stanu zdrowia, uzyskiwanych dochodów, własnej 

sytuacjimieszkaniowej35. 

Pełny obraz jakości życia uzyskuje się badając zarówno jej obiektywny jak i 

subiektywny wymiar. Do badania obiektywnej jakości życia można posłużyć się 

prezentowanymi w literaturze przedmiotu gotowymi zestawami wskaźników (np. 

wskaźnikami zrównoważonego rozwoju opracowanymi na zlecenie Ministra Środowiska lub 

wskaźnikami stosowanymi w ramach Urban Audit)36.  

Wieloznaczność zagadnienia jakości życia odzwierciedla się również w innym podziale 

koncepcji. Wyżej przytoczone należą do nurtu, który nazwać można normatywnym. 

Zakładają istnienie pewnego stanu idealnego – normy, do której dążyć powinien człowiek. 

Jego jakość życia jest wyrazem rozbieżności pomiędzy normą, a stanem rzeczywistym. 

Istnieją również definicje, według których jakość życia powiązana jest z bogactwem przeżyć i 

doświadczeń, a nie z zaspokojeniem potrzeb37.  

W związku z tym, że jakość życia jest pojęciem wielowymiarowym, o dosyć luźnej 

definicji związanej z zawodem czy specjalnością osoby, która ją definiuje, z trudnością 

poddaje się pomiarowi. Trudności w sprecyzowaniu pojęcia jakości życia doprowadziły do 

sytuacji, w której brak jest uniwersalnych narzędzi precyzyjnie określających jej poziom. 

                                                           
35T. Borys, P. Rogala (red.), Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, UNDP, Warszawa 2008 

s.13-14 

36P. Rogala, Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach, Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział w Jeleniej Górze, Jelenia Góra – Poznań 2009, s. 7 

37A. Brzezińska, M. Stolarska, J. Zielińska, Poczucie jakości życia w okresie dorosłości. W: K. Appelt, J. 

Wojciechowska (red.), Zadania i role społeczne w okresie dorosłości Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 

Poznań 2001,s.103-126 
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Prawdopodobnie łatwiej jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mierzy się poziom jakości 

życia, niż jak powinno się to robić. Mimo zawiłości zagadnienia autorzy podjął próbę 

odpowiedzi na tytułowe zagadnienie. 

 

2. Województwo śląskie i aglomeracja górnośląska 

 

Województwo Śląskie, którego częścią jest aglomeracja górnośląska, to najważniejszy 

region przemysłowy, który położony jest w południowej części Polski. Jest on bardzo dobrze 

skomunikowany z ogólnoeuropejską siecią transportową. Na jego obszarze krzyżują się 

główne, transeuropejskie szlaki: Berlin-Wrocław-Katowice-Kraków-Lwów oraz: Gdańsk-

Katowice-Żylina. 

Region sąsiaduje z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, 

a od południa graniczy z Republikami Czeską i Słowacką. W promieniu 600 km od Katowic 

znajduje się sześć europejskich stolic: Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i 

Berlin. 

Unikalna pozycja ekonomiczna Województwa Śląskiego wynika z faktu, że jest to 

najbardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany region w Polsce.Wyrazem wysokiego stopnia 

urbanizacji regionu jest prawie 79% udział ludności mieszkającej w 71 miastach, z których: 

- 4 miasta liczą ponad 200 tys. mieszkańców, 

- 8 miast liczy od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców, 

- 11 miast liczy od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców. 

Śląskie znajduje się na 14 miejscu w kraju pod względem zajmowanego obszaru, a na 2 

pod względem liczby ludności. Na tym stosunkowo niedużym terytorium, wynoszącym 12 

331 km2
,
 tj. 3,9% powierzchni Polski, żyje 4 714 982 mieszkańców, tj. 12,3% ogólnej liczby 

ludności, co daje najwyższy w kraju wskaźnik gęstości zaludnienia: 382 osoby/km2 wobec 

122 osób/km2 w Polsce i 116 osób/km2 w UE. Tak duża koncentracja ludności na stosunkowo 

niewielkim obszarze to ogromny potencjalny rynek zbytu artykułów konsumpcyjnych. 

Głównymi elementami systemu osadniczego Województwa Śląskiego są aglomeracje 

miejskie: górnośląska – o znaczeniu europejskim oraz: bielska, częstochowska i rybnicka – o 

znaczeniu krajowym. 

Województwo Śląskie jest obszarem strukturalnie zróżnicowanym. Oprócz dobrze 

rozwiniętego przemysłu posiada również tereny rolnicze, a także znaczące walory 

przyrodniczo-krajobrazowe oraz ważne miejsca kultu religijnego, sprzyjające rozwojowi 

różnorodnych form turystyki 

O specyfice regionu decyduje Aglomeracja Górnośląska, leżąca w środkowej części 

województwa śląskiego, która jest zespołem miast praktycznie stykających się ze sobą, 

ciągnących się na długości około 70 km. W jej skład wchodzi 14 miast na prawach powiatu: 

Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary 

Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze. 

Zajmuje ona około 18% powierzchni województwa (1 200 km2), a zamieszkuje ją blisko 60% 

mieszkańców regionu, czyli około 2,8 mln osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi około 1 

900 osób/km2 i jest prawie 5-krotnie wyższa od wskaźnika regionalnego. 

Administracja, uczelnie, instytucje kultury, większe firmy skoncentrowane są przede 

wszystkim w dużych miastach aglomeracji, takich jak: Katowice, Sosnowiec, Bytom, 

Gliwice, Zabrze, Tychy i Chorzów. Istotną rolę odgrywają również stolice subregionów: 

Rybnik, Bielsko-Biała i Częstochowa38. 

Warunki klimatyczne:Prawie cała aglomeracja górnośląska (z wyjątkiem okolic Gliwic i 

Bytomia) leży w zasięgu typu klimatów wyżyn środkowych w krainie śląsko-krakowskiej. 

                                                           
38http://gospodarka.silesia-region.pl/pl/ 
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Zachodni kraniec aglomeracji górnośląskiej (Gliwice, Bytom) leży w obrębie typu klimatów 

podgórskich nizin i kotlin w krainie górnośląskiej. W regionalizacji klimatyczno-rolniczej 

Gumińskiego obszar aglomeracji górnośląskiej obejmuje dzielnica częstochowsko-kielecka z 

okresem wegetacyjnym trwającym 200-210 dni. Miasta aglomeracji mają klimat miejski, 

odznaczający się mniejszym nasłonecznieniem, częstszymi mgłami, wyższymi opadami, 

mniejszą prędkością wiatru, mniejszą widzialnością i niższą wilgotnością powietrza. 

Warunki topograficzne:Aglomeracja górnośląska leży w północnej i środkowej części 

Wyżyny Śląskiej. Niewielkie fragmenty aglomeracji w rejonie Gliwic i Tychów znajdują się 

już w obrębie Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej. Od strony północno-wschodniej w rejonie 

Dąbrowy Górniczej przylega obszar jurajskiej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rzeźba 

terenu wykazuje dużą zmienność: od wysokości około 190 m n.p.m. w rejonie Kanału 

Gliwickiego do wysokości około 350 m n.p.m. w rejonie Piekar Śląskich i Dąbrowy 

Górniczej. Aglomeracja górnośląska jest zespołem policentrycznego układu urbanistycznego 

powstałego na bazie eksploatacji surowców kopalnych. Niekorzystny wpływ na rozwój 

przestrzenny poszczególnych miast aglomeracji i ich wizerunku wywiera nierównomierne 

rozmieszczenie obiektów i zakładów przemysłowych, przemieszanych z zabudową 

mieszkaniową i infrastrukturą miejską. 

Główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza:W związku z powyższym obszar 

strefy wykazuje duże zróżnicowanie pod względem uprzemysłowienia, infrastruktury i 

charakteru użytkowania terenu. Skutkuje to niejednorodnym rozkładem emisji pochodzącej ze 

źródeł przemysłowych (energetyka, hutnictwo, przemysł materiałów budowlanych), 

komunalnych czy komunikacyjnych. Obszar ten jest szczególnie narażony na występowanie 

okresowo epizodów wysokich stężeń zanieczyszczeń (szczególnie pyłu zawieszonego)39, 

mogącego mieć negatywny wpływ na zdrowie co w konsekwencji prowadzi do obniżenia 

jakości życia mieszkańców. 

 

3. Środki miejskiego transportu pasażerskiego – analiza porównawcza 

 

Każdy środek transportu ma swoje wady i zalety. Autorzy podjęli próbę porównania 

transportu pasażerskiego przez pryzmat czasu, kosztów przejazdu oraz emisji CO2. 

 

Tabela 1. Porównanie kosztów, czasu przejazdu oraz emisji CO2 wybranych środków 

transportu osobowego na przykładzie miasta Katowice  

(odcinak z Pętli Brymów do centrum Katowice – Rynek) 

 

Pętla Brynów – 

Rynek 

Rower Autobus/Tramwaj Samochód osobowy (1 

osoba) 

Pieszo 

Odległość 4 km 4,24 km 5,7 km 4 km 

Koszty  0,64 zł 3,20 zł 4,76 zł 0,00 zł 

Czas 18 min 15 min 13 min 50 min 

Emisja CO2 0,00 kg 0,42 kg 1,12 kg 0,00 kg 

 

Czynnik czasu 

Czas przemieszczania się z punktu A do punktu B to nie tylko czas przejazdu autobusem, 

tramwajem lub samochodem. Do czasu przejazdu należy doliczyć dojście na przystanek 

tramwajowy/autobusowy lub do samochodu. Po opuszczeniu środka transportu najpewniej 

konieczne będzie poświęcenie dodatkowych kilku minut na dojście do punktu docelowego a 

                                                           
39http://spjp.katowice.pios.gov.pl/opis_stref.aspx?strefa=PL2401 
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w przypadku przejazdu samochodem poszukanie parkingu. Jedynie poruszając się rowerem 

można dojechać od „drzwi do drzwi” 

Czynnik kosztowy 

Najwyższe koszty generuje w ruchu miejskim samochód. Biorąc uwagę cenę paliwa oraz 

amortyzację pojazdu każdy przejechany samochodem kilometr kosztuje 0,8358 zł. Dla 

porównania koszt podróży rowerem (zakładając że cena roweru to 2000 zł) doliczając 

amortyzację, to zaledwie 0,18 zł za km.  

Czynnik środowiskowy 

Presja transportu drogowego na środowisko i zdrowie człowieka jest niezwykle znacząca. 

Obecnie na całym świecie jest zarejestrowanych ponad miliard samochodów. Według danych 

Głównego Urzędu Statystycznego, w skali kraju sektor ten odpowiedzialny jest za ponad 28% 

całkowitej emisji tlenków azotu, przeszło 27% emisji tlenku węgla oraz powyżej 15% 

zanieczyszczeń pyłowych. W dużych miastach, zwłaszcza o scentralizowanym systemie 

ciepłownictwa, udział transportu drogowego w całkowitej emisji tych zanieczyszczeń jest 

zdecydowanie większy, dochodząc w dzielnicach centralnych nawet do 90%.  

Analizując przedstawione w tabeli środki transportu, na wybranym odcinku do 5 km 

rower wydaje się bezkonkurencyjny, tym bardziej, że obecnie w wielu miastach powstają lub 

sąrozbudowywane już istniejące ścieżki rowerowe. Należy jednak zwrócić uwagę na komfort 

przemieszczania się. Jadąc rowerem lub idąc pieszo jesteśmy uzależnieni od aury, w 

przypadku złych warunków atmosferycznych komfort naszej podróży na pewno się pogorszy. 

Spoglądając jednak szerzej na problem zanieczyszczenia powietrza, rezultatem zmiany 

środku transportu z samochodu osobowego na bardziej ekologiczne, będzie poprawa jakości 

życia społeczeństwa.  

 

4. Wyniki badań 

 

Do celów niniejszej publikacji przeprowadzono badania (ankiety) na próbie 60 osób – 

studentach, pracownikach dydaktycznych oraz administracyjnych Wydziału Architektury, 

Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach40. 

                                                           
40Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – informacje ogólne 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach powstała w 2003 roku, w pomieszczeniach dydaktycznych oraz 

internacie Zespołu Szkół Budowlanych znajdujących się przy ulicy Rolnej 43 w Katowicach. Jest pierwszą na 

Górnym Śląsku, niepubliczną wyższą uczelnią prowadzącą studia techniczno-artystyczne na dwóch wydziałach 

(Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych oraz Wydział Aktorstwa, Mediów i Reżyserii), która 

kształci inżynierów na kierunku Mechatronika i Gospodarka Przestrzenna, inżynierów i magistrów na kierunku 

Architektura i Budownictwo, magistrów na kierunku Grafika, Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i 

Fotografia; licencjatów i magistrów na kierunku Architektura Wnętrz oraz licencjatów na kierunku Wzornictwo. 

Wizytówką Uczelni jest specjalnie opracowany program nauczania i wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-

dydaktyczna, którą stanowią wybitni specjaliści wywodzący się ze śląskiego, wrocławskiego i krakowskiego 

środowiska akademickiego. Zbudowany na interdyscyplinarnej wiedzy, bogaty program studiów, przygotowuje 

studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie jak i praktycznie. 

Baza dydaktyczna 

W wyniku realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej "Rozbudowa i kompleksowy 

remont oraz zakup wyposażenia obiektów dydaktycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach" – 

(Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych) oraz "Rewitalizacja budynku szkoły w 

Zabrzu na potrzeby Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach szansą na rozwój edukacyjny, społeczny, 

kulturalny i gospodarczy" – (Wydział Aktorstwa, Mediów i Reżyserii) WST w Katowicach uzyskała 

możliwość świadczenia wysokiej, jakości usług dydaktycznych na poziomie wyższym w nowoczesnych i 

funkcjonalnych obiektach będących własnością szkoły, odpowiadających europejskim standardom. Fakt ten 

prowadzi do poprawy dostępności oraz jakości kształcenia. 

Integralną częścią Uczelni jest Park Naukowo-Technologiczny Silesia,zrealizowany z projektu UE pt. „Budowa 

i doposażenie w aparaturę specjalistyczną Park Naukowo-Technologiczny (PN-T) Silesia w Katowicach - 

w ramach Centrum biurowo-usługowego Brynów Center II- świadczącego usługi w zakresie innowacji i 
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Głównym celem badania była ocena jakości życia mieszkańców aglomeracji 

górnośląskiej przez pryzmat zanieczyszczenia środowiska generowanego przez publiczne 

środki transportu osobowego. Ponadto ankieta umożliwiła wyrażenie opinii na temat kierunku 

działań zmierzających do poprawy stanu powietrza na opisywanym terenie. 

Ankieta zawierała 20 pytań, w tym 15 pytań skategoryzowanych oraz 5 pytań otwartych. 

W metryczce zadano 5 pytań pozwalających na poznanie głównych cech respondentów. 

Ankieta miała charakter anonimowy. 

Pytania dotyczyły preferowanego środka transportu, czasu podróży, pokonywanej 

odległości, częstotliwości przejazdów oraz rodzaju i kosztów biletu. Ponadto ocenie została 

poddana istniejąca infrastruktura przekładająca się na czas przejazdu, komfort oraz 

bezpieczeństwo jazdy. Najistotniejsze pytania dla niniejszego opracowania dotyczyły 

porównania poszczególnych środków transportu osobowego pod kątem zanieczyszczenie 

środowiska naturalnego oraz wpływu takiego zanieczyszczenia na jakość życia mieszkańców 

aglomeracji górnośląskiej. 

W metryczce pytano o płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, zawód. 

Omówiona ankieta stanowi podstawowe narzędzie badawcze pozwalające na poznanie 

opinii respondentów na temat środków osobowego transportu publicznego i ich wpływu na 

ekologię.  

Ponadto, przeprowadzono wywiad z kierownikiem kierunku budownictwo. Scenariusz 

wywiadu oparto na 20 pytaniach, które stanowią materiał uzupełniający do badań 

ankietowych. Uznano, że z racji swojego doświadczenia jako wieloletni pracownik branży 

transportowej oraz wykładowca akademicki, posiada większą wiedzę na nurtujący temat niż 

pozostali respondenci. Za prof. Jackiem Wodzem: ekspertem jest każdy, kto ze względu na 

własną pozycję i możliwości posiadania informacji może dostarczyć tych informacji, pod 

warunkiem, że z treści wywiadu wynika, że nie jest on wyłącznie formalnie spełniającym swe 

funkcje, a faktycznie posiada więcej informacji niż przeciętny człowiek41. 

Analizę wyników badań rozpoczęto od charakterystyki populacji objętej badaniami, 

mając na uwadze zmienne społeczno-demograficzne takie jak płeć, wiek, wykształcenie, 

grupę zawodową oraz miejsce zamieszkania. 

Ogółem badaniu poddano 60 osób wszyscy pracujący lub studiujący, (respondenci to 

mieszkańcy aglomeracji górnośląskiej, których miejsce zamieszkania było oddalone od 

miejsca pracy o co najmniej 20 km). 29 badanych to kobiety a 31 to mężczyźni. Najwięcej - 

22 jest w przedziale wiekowym 21-30 lat, między 31 a 40 rokiem życia na pytania 

odpowiadało 18 osób, w wieku 41-50 lat 16 osób, najstarszy grupa 51 i więcej lat była 

reprezentowana przez 4 osoby. 

Odpowiadając na pytanie: Jakiego środka transportu Pan/Pani używa do codziennego 

przemieszczania się do miejsca pracy? większość wskazała na samochód prywatny lub 

służbowy.  

Najbardziej pożądanym alternatywnym dla samochodu środkiem transportu z miejsca 

zamieszkania do miejsca zatrudnienia zdaniem respondentów jest kolej. Biorący udział w 

badaniu są gotowi przesiąść się z samochodu na pociąg jednak pod pewnymi warunkami. 

Najistotniejsze to: poprawa komfortu jazdy, poprawa bezpieczeństwa, możliwość 

zaparkowania pojazdu w okolicach przystanku kolejowego, zwiększenie częstotliwości 

                                                                                                                                                                                     
transferu technologii.” Celem tego projektu jest transfer technologii i innowacyjności wśród przedsiębiorców 

regionu województwa śląskiego poprzez wzmocnienie potencjału jednostki naukowej - WST w Katowicach - 

świadczącej usługi w zakresie transferu innowacji i technologii. 

Wszystkie w/w obiekty są przyjazne dla środowiska oraz dostępne dla osób niepełnosprawnych, co jest zgodne z 

politykami horyzontalnymi UE. 
41 J. Wódz, Z zagadnień organizacji życia społecznego w osiedlach, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1982, 

s.14 
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kursów w godzinach szczytu oraz skrócenie czasu przejazdu. Cenę biletu jednorazowego 

uznano za zbyt wygórowaną natomiast cenę biletu miesięcznego w większości 

zaakceptowano.  

Autobus i tramwaj na trasie 20 km lub więcej które dzieli respondentów od miejsca 

zamieszkania do miejsca pracy uznano za zbyt uciążliwe. Żaden z badanych nie wskazał 

roweru jako możliwego środka transportu. 

W pytaniu o najbardziej ekologiczne formy dojazdu do miejsca pracy na terenie 

aglomeracji górnośląskiej znowu bezkonkurencyjna okazała się kolej, która wyprzedziła 

tramwaj i autobus na ostatnim miejscu uplasował się samochód osobowy, (rower został 

pominięty) 

Najważniejsze pytanie dla niniejszego opracowania brzmiało: Czy Pana/i zdaniem 

zanieczyszczenie środowiska poprzez wydzielanie szkodliwych substancji przez środki 

transportu pasażerskiego mają wpływ na jakość życia mieszkańców aglomeracji 

górnośląskiej? Ogromna większość uznała, że taka zależność istnieje i znacznie obniża jakość 

życia przede wszystkim pod kątem medycznym. 82% badanych odczuło pogorszenie stanu 

zdrowia spowodowane szkodliwymi substancjami wydzielanymi przez środki transportu do 

powietrza u siebie lub najbliższej rodziny. Mimo to, jak wykazano powyżej, większość nadal 

podróżuje najchętniej samochodem jednocześnie uznając ten środek za najmniej ekologiczny. 

Podsumowując można wyciągnąć wniosek, że respondenci bardziej dbają o (zdaniem 

autorów pozorny) komfort jazdy nie zwracając uwagi na konsekwencje, którą jest spadek 

jakości życia.  

 

Zakończenie 

 

Mimo, że związek między zanieczyszczeniem powietrza, a zdrowiem nie podlega 

dyskusji, to interakcje między tymi elementami są jeszcze słabo poznane i trudne do 

jednoznacznego oszacowania. Wskaźniki, którymi powszechnie posługuje się przy tym, są 

niedoskonałe, wymagają ciągłej aktualizacji, w tym modyfikacji założeń warunków 

początkowych i brzegowych. Dodatkowo niektóre elementy przyczyniające się również do 

złej jakości powietrza poza środkami transportu, takimi jak: węgiel elementarny, sadza, 

nanocząstki, liczebność cząstek, skład pierwiastkowy zanieczyszczeń pyłowych, nie są 

jeszcze powszechnie monitorowane i uwzględniane w tych wskaźnikach. Z drugiej strony, 

wpływ zanieczyszczenia powietrza na jakość życia zależy od uwarunkowań genetycznych, 

długości czasu narażenia, stanu zdrowia, oraz poziomu zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2015 roku, 

zanieczyszczone powietrze OAP (OutdoorAirPollution) było odpowiedzialne za 1,3 milionów 

przedwczesnych zgonów, co odpowiada 2,4% wszystkich zgonów. Szacuje się, że na całym 

świecie zanieczyszczenie powietrza w miastach jest przyczyną około 9% zgonów z powodu 

raka płuca, 5% zgonów w wyniku chorób krążeniowo-oddechowych i około 1% zgonów 

spowodowanych infekcjami dróg oddechowych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że 

wyniki badań wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie zależą od przyjętych 

dopuszczalnych poziomów danej substancji w powietrzu, jak również okresów uśredniania 

wyników pomiarów w odniesieniu do potencjalnych skutków zdrowotnych, czy tak zwanego 

środowiskowego ryzyka zdrowotnego42. 

Dostrzegając problem stale rosnącego zanieczyszczenia powietrza Władze województwa 

przygotowały Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego w tym 

aglomeracji górnośląskiej. Program ma na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych 

substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Z tych względów jest dokumentem 

                                                           
42http://spjp.katowice.pios.gov.pl/jakosc_zycia.aspx 
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strategicznym dla tego obszaru a także istotnym dla jego mieszkańców. Nadrzędnym celem 

Programu, jest poprawa jakości życia mieszkańców, szczególnie ochrona ich zdrowia i życia 

poprzez wskazanie i wprowadzenie działań mających na celu ograniczenie negatywnego 

wpływu zanieczyszczeń powietrza na społeczność regionu.  

Program dotyczy całego terenu województwa śląskiego, które zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 

dokonuje się oceny jakości powietrza podzielone jest na strefy w których dokonuje się oceny 

jakości powietrza: 

1. aglomerację górnośląską,  

2. aglomerację rybnicko-jastrzębską, 

3. miasto Bielsko-Białą,  

4. miasto Częstochowę,  

5. strefę śląską.  

Pamiętać należy, że powietrze nie zna granic administracyjnych i dlatego też Program 

ochrony powietrza i cele w nim wyznaczone dotyczą województwa jako całości. Osiągnięcie 

jakości powietrza wymaganej przez przepisy unijne oraz krajowe, określone jest jako 

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych oraz docelowych substancji w powietrzu43.  

Wdrażanie Programu na pewno będzie miało pozytywny wpływ na jakość powietrze, 

jednak takie działanie nie jest wystarczające. Kluczem do rozwiązania problemu jest zmiana 

podejścia mieszkańców aglomeracji górnośląskiej. Organizacja prelekcji, przekaz informacji 

na szeroką skalę o zagrożeniach generowanych przez zanieczyszczone powietrze oraz szereg 

innych działań uświadamiających skłoni część mieszkańców do korzystania z bardziej 

ekologicznych środków transportu niż do tej pory. Być może w pierwszym okresie przesiadka 

z samochodu osobowego na bardziej ekologiczny środek transportu będzie się wiązał z 

pewnymi wyrzeczeniami czyli poczucie jakości życia jednostki (odczucie subiektywnie) 

pogorszy się, jednak z pewnością wpłynie pozytywnie na obiektywną jakości życia ogółu. 
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