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Wprowadzenie 

Raport stanowi podsumowanie badania dotyczącego postrzegania problemu jakości powietrza  

w Rybniku realizowanego przez firmę SONDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zlecenie Fundacji 360! 

Działanie dofinansowano ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, w ramach projektu zintegrowanego LIFE 

„Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. 

 

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od marca do kwietnia 2019 r. za pomocą standaryzowanego 

kwestionariusza ankiety dystrybuowanego internetowo.  

 

Raport został podzielony na części. W pierwszej przedstawiono założenia metodologiczne badania  

– przedstawiono informacje o doborze próby, zastosowanych metodach badawczych, problematyce  

i przebiegu badania. Druga część zawiera informacje dotyczące grupy objętej badaniem. W częściach: trzeciej, 

czwartej, piątej i szóstej omówiono wyniki przeprowadzonego badania w odniesieniu do czterech zagadnień: 

świadomości przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza, postaw osób badanych wobec problemu 

zanieczyszczenia powietrza, wiedzy na temat przepisów uchwały antysmogowej dla woj. śląskiego oraz oczekiwań 

mieszkańców dotyczących pomocy ze strony władz dla osób planujących wymianę źródła ogrzewania. Ostatnią 

część raportu stanowi podsumowanie. 
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Założenia metodologiczne  

 

Problematyka badawcza 

Omawiane w raporcie wyniki badań dotyczą kwestii zanieczyszczenia powietrza w Rybniku. Zasadniczymi 

problemami badawczymi w realizowanym przedsięwzięciu były zagadnienia dotyczące postaw rybniczan wobec 

problemu zanieczyszczenia powietrza, ich świadomości w zakresie przyczyn i skutków tego zjawiska, znajomości 

regulacji prawnych związanych z ochroną jakości powietrza oraz oczekiwań w zakresie pomocy władz dla 

mieszkańców, ukierunkowanej na  ograniczenie skali zanieczyszczenia powietrza w Rybniku. 

 

Podejmowane w badaniu kwestie skupiały się wokół następujących pytań badawczych: 

1. Jak rybniczanie postrzegają problem zanieczyszczenia powietrza w mieście? 

 Czy postrzegają zanieczyszczenie powietrza w charakterze osobistego problemu? 

 Jakie czynniki  wpływają ich zdaniem na to zjawisko? 

 Czy jest ono postrzegane jako zagrożenie dla zdrowia własnego i bliskich? 

2. Czy mieszkańcy Rybnika są zainteresowani podjęciem działań zmierzających do ograniczenia poziomu 

zanieczyszczenia powietrza w mieście? 

 Czy podejmują działania na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście? 

 Jakie działania podejmują, by ochronić siebie i swoich bliskich przed skutkami zanieczyszczenia 

powietrza? 

 Jak odnoszą się do działań polegających na występowaniu na drogę sądową w walce  

o czyste powietrze? 

3. Jaka jest wiedza rybniczan nt. regulacji prawnych związanych z ochroną jakości powietrza? 

 Jaką wiedzę posiadają nt. istnienia uchwały antysmogowej oraz jej zapisów?  

 Czy popierają zakaz stosowania węgla do ogrzewania gospodarstw domowych? 

4. Jakie są oczekiwania rybniczan w zakresie pomocy władz dla mieszkańców, ukierunkowanej na  ograniczenie 

zanieczyszczenia powietrza w Rybniku? 

 Jakiej pomocy oczekują dla osób zmieniających źródło ogrzewania? 

 Jakie czynniki ich zdaniem powinny decydować o uzyskaniu wsparcia finansowego w momencie zmiany 

źródła ogrzewania lub/i termomodernizacji domu? 

 

Wymienione powyżej zagadnienia analizowano ogólnie dla całej grupy respondentów, a także weryfikowano, czy 

uzyskane wyniki są zależne od takich zmiennych jak płeć, wiek, sytuacja rodzinna, sytuacja materialna, 

wykorzystywany obecnie sposób ogrzewania. 

 

W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania przeprowadzono badania na grupie wyselekcjonowanych 

mieszkańców Rybnika (zgodnie z opisanymi poniżej założeniami). 

 

 

Metody, techniki i narzędzia badawcze 

Metodą badawczą wykorzystaną w badaniu był sondaż. W jego obrębie zastosowano technikę ankiety 

internetowej (CAWI), która posłużyła do zgromadzenia informacji o charakterze ilościowym. Narzędziem 

badawczym, z którego korzystano podczas badania, był kwestionariusz ankiety. 

 

Dobór próby badawczej 

Założenia badawcze niniejszego przedsięwzięcia warunkowały sposób doboru respondentów. Zdecydowano się na 

dobór kwotowy, który oparto o zmienną niezależną: dzielnica zamieszkania. Liczebność próby ustalono na 400 

osób. W badaniu wzięły  udział osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia). W celu maksymalizacji 

reprezentatywności badań założono proporcjonalny udział w próbie badawczej mieszkańców wszystkich dzielnic 

Rybnika (szczegółowy rozkład przedstawia tabela nr 1). 
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Tabela 1. Rozkład próby badawczej ze względu na dzielnice 

Dzielnica Liczba 

mieszkańców 

Udział w ogólnej liczbie 

mieszkańców Rybnika (%) 

Udział w próbie badawczej,  

N=400 

Boguszowice Osiedle 10 510 7,9% 32 

Boguszowice Stare 7 613 5,7% 23 

Chwałęcice 1 839 1,4% 6 

Chwałowice 7 322 5,5% 22 

Golejów 2 327 1,8% 7 

Gotartowice 3 598 2,7% 11 

Grabownia 777 0,6% 2 

Kamień 4 413 3,3% 13 

Kłokocin 2 591 2,0% 8 

Ligota-Ligocka Kuźnia 4 026 3,0% 12 

Maroko Nowiny 18 262 13,8% 55 

Meksyk 2610 2,0% 8 

Niedobczyce 12 454 9,4% 38 

Niewiadom 4 645 3,5% 14 

Ochojec 2 108 1,6% 6 

Orzepowice 3 574 2,7% 11 

Paruszowiec Piaski 4 771 3,6% 14 

Popielów 3 307 2,5% 10 

Radziejów 1 806 1,4% 5 

Rybnicka Kuźnia 3 486 2,6% 11 

Północ 7 214 5,4% 22 

Smolna 6 693 5,1% 20 

Stodoły 601 0,5% 2 

Śródmieście 7 366 5,6% 22 

Wielopole 1 974 1,5% 6 

Zamysłów 3 372 2,5% 10 

Zebrzydowice 3 270 2,5% 10 

Ogółem 132 529 100,0% 400 

(źródło: zestawienie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika, stan na 29.11.2018 r.) 

 

Przebieg badań 

Badania wśród mieszkańców miasta przy wykorzystaniu techniki CAWI zrealizowano w okresie 21 marca   

– 11 kwietnia 2019. Kwestionariusz umieszczony na portalu webankieta.pl, wypełniło 400 respondentów 

spełniających wymogi założone w koncepcji doboru próby badawczej.  
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Charakterystyka grupy objętej badaniem  

 
W badaniu ankietowym wzięło udział 400 pełnoletnich mieszkańców Rybnika. Poniżej przedstawiono wykresy, 

które ilustrują zróżnicowanie uczestników badania pod względem takich kryteriów jak: płeć, wiek, wykształcenie, 

status materialny gospodarstwa domowego, sposób ogrzewania domu czy zamieszkiwanie z niepełnoletnimi 

dziećmi we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 

 
Wykres 1. Respondenci ze względu na płeć, wiek i poziom wykształcenia (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

W badanej grupie dominowały kobiety – wśród respondentów było ich 236 (58,9%), natomiast mężczyzn – 164 

(41,0%).  

 

Objęta badaniem grupa była też zróżnicowana pod względem wieku. Dominowały w niej osoby posiadające  

41 i więcej lat (40,5%). Następną pod względem liczebności grupę stanowiły osoby mieszczące się w przedziale od 

31 do 40 lat włącznie (34,5%). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku do 30 lat włącznie (25,0%). 

 

Czynnikiem różnicującym respondentów było także wykształcenie. Uczestniczący w badaniu mieszkańcy Rybnika 

to przede wszystkim osoby z wykształceniem wyższym (49,5% ankietowanych). Wykształceniem średnim 

legitymowało się 37,5% respondentów, zawodowym – 9,5%. Posiadanie wykształcenia podstawowego lub 

gimnazjalnego zadeklarowało 3,5% badanych.  

 

 
Wykres 2. Respondenci ze względu na status materialny (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Większość uczestniczących w badaniu osób określiła status materialny swojego gospodarstwa domowego jako 

dobry (40,3%) oraz przeciętny (36,5%). Za bardzo dobry uważa go 13,0% respondentów, natomiast co dziesiąty 

badany określił go jako niski (9,5%) bądź bardzo niski (0,8%). 
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Wykres 3. Respondenci ze względu na posiadanie niepełnoletnich dzieci mieszkających 

wspólnie z nimi w jednym gospodarstwie domowym (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Ponad połowa ankietowanych (53,8%) wskazała, że zamieszkuje w jednym gospodarstwie domowym ze swoimi 

niepełnoletnimi dziećmi. Pozostali (46,3%) deklarowali, że nie zamieszkują wspólnie ze swoimi małoletnimi 

dziećmi. 

 

 
Wykres 4. Respondenci ze względu na sposób ogrzewania budynku mieszkalnego (N = 400) 

(źródło: badanie własne) 

 

Co trzeci badany (33,0%) wskazał, że korzysta z ciepła systemowego. Zbliżona liczba ogrzewa swoje domy węglem 

(30,3%), z czego 12,3% posiada kocioł V klasy, natomiast 18,0% dysponuje kotłem innym niż  V klasy. Następną 

pod względem liczebności grupą były osoby, które ogrzewają swoje domy bądź mieszkania przy pomocy gazu 

(21,3%). Na używanie pompy ciepła wskazało 5,3% respondentów. Pozostałe sposoby ogrzewania były 

zdecydowanie mniej popularne:  ogrzewanie pelletem wskazało 2,8% badanych, drewnem – 2,3%, olejem 

i ogrzewaniem elektrycznym – po 1,3% respondentów. Na inne metody ogrzewania wskazało 2,8% badanych 

(głównie ekogroszek oraz w jednym przypadku koks). 

 

Biorąc pod uwagę omówione powyżej dane można uznać, że grupa poddana badaniu jest na tyle zróżnicowana 

pod względem kryteriów takich jak m.in. płeć, wiek, zamieszkiwana dzielnica, wykształcenie czy sytuacja 

materialna, że przedstawione wyniki badania pozwalają na ukazanie tendencji i cech wyróżniających ogół 

mieszkańców Rybnika.  
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Świadomość mieszkańców Rybnika na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza  

 

Jednym z celów badania było poznanie opinii rybniczan na temat stanu powietrza w mieście oraz wpływu, jaki mają 

na niego czynniki takie jak: ogrzewanie domów, transport samochodowy, przemysł, napływ zanieczyszczeń z 

sąsiednich miejscowości czy spalanie odpadów. Respondenci zostali zapytani także o postrzeganie kwestii 

zanieczyszczenia powietrza w kwestii osobistego problemu oraz zauważanie negatywnych skutków zdrowotnych 

tego zjawiska u siebie i członków swojej rodziny. 

 

Zdecydowana większość respondentów (90,6%) oceniła stan powietrza w Rybniku jako bardzo zły oraz zły 

(odpowiednio 72,8% oraz 17,8% wskazań). Przeciętnie oceniło go 6,0% ankietowanych, a dobrze bądź bardzo 

dobrze – 3,6%. 

 

 
Wykres 5. Ocena czystości powietrza w Rybniku przez respondentów (N = 400) (źródło: 

badanie własne) 

 

Stan powietrza jako zły oceniają najczęściej osoby deklarujące przeciętny (20,5%) i dobry (19,3%) status 

materialny,  a najrzadziej – osoby z niskim bądź bardzo niskim statusem materialnym (4,9%). 

 

Ocena czystości powietrza różni się także w zależności od płci badanych. Jako bardzo złe ocenia je więcej kobiet 

(78,0%) niż mężczyzn (65,2%). Mężczyźni natomiast częściej określają je jako dobre (4,3%) oraz bardzo dobre 

(3,7%), podczas gdy w ten sposób ocenia je odpowiednio 0,0% i 0,4% kobiet. 

 

Ocenę stanu powietrza różnicuje także sposób ogrzewania domu/mieszkania przez badanych: bardzo dobrze  

i dobrze oceniło je najwięcej ankietowanych posiadających kocioł inny niż V klasy (odpowiednio 4,2% i 6,9%), 

natomiast najmniej osób korzystających z ciepłociągu (0,0% i 0,8%). Bardzo źle natomiast stan powietrza oceniło 

75,8% respondentów korzystających z ciepła systemowego, podczas gdy w przypadku ankietowanych 

posiadających kocioł inny niż V klasy było to 55,6%.  

 

Ocena stanu powietrza nie jest uzależniona od wieku ani od posiadania dzieci przez osoby badane. 

 

Kolejna poruszana w badaniu kwestia dotyczyła postrzegania przez respondentów zanieczyszczenia powietrza 

w kategorii osobistego problemu. Zdecydowana większość badanych (86,5%)  wskazuje, że kwestia ta stanowi dla 

nich bardzo poważny problem, a dla niemal co dziesiątego ankietowanego (9,3%) jest to umiarkowanie poważny 

problem. Jedynie dla 1,8% ankietowanych stan powietrza w Rybniku nie stanowi problemu. 
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Wykres 6. Postrzeganie przez respondentów zanieczyszczenia powietrza w kategorii 

osobistego problemu (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Najwięcej osób, dla których zanieczyszczenie powietrza stanowi bardzo poważny problem, wywodzi się z grupy 

osób korzystających z ciepłociągu (90,1%) oraz innego źródła ciepła (91,6%). Najmniej osób postrzegających je 

w ten sposób wywodzi się natomiast z grupy posiadaczy kotła na węgiel: V klasy (77,1%) i innego niż V klasy 

(75,0%). Większość osób z tych grup postrzega zjawisko to jako umiarkowany problem (16,7% osób posiadających 

kocioł V klasy i 18,8% innej niż V klasy), podczas gdy odpowiedź taką wskazało jedynie 6,9% osób korzystających  

z ciepłociągu oraz 4,9% korzystających z innego źródła ogrzewania.  

 

Postrzeganie tego problemu różnicuje także wiek. Za bardzo poważny problem najrzadziej uważają to zjawisko 

osoby do 30 roku życia włącznie (73,7%), podczas gdy odpowiedź taką wskazało 90,3% osób od 31 do 40 roku życia 

i 91,1% osób mających 41 i więcej lat. Przedstawiciele najmłodszej grupy wiekowej także najczęściej wskazują, że 

kwestia ta w ogóle nie stanowi dla nich problemu (6,3% wskazań – w porównaniu do 1,5% osób w wieku 31-40 lat 

i 0,6% osób powyżej 41 roku życia). 

 

Odbiór problemu jakości powietrza nie jest natomiast uzależniony od płci, statusu materialnego czy faktu 

posiadania dzieci przez osoby badane. 

 

Respondenci zostali poproszeni również o wskazanie, czy zauważają u siebie negatywne skutki zdrowotne 

wywołane przez zanieczyszczone powietrze. 

 

 

 
Wykres 7. Opinie respondentów na temat negatywnych skutków dla ich zdrowia 

wywołanych przez zanieczyszczone powietrze (N = 386) (źródło: badanie własne) 
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Niemal połowa ankietowanych (49,7%) wskazuje, że z powodu zanieczyszczenia powietrza w ich miejscu 

zamieszkania, odczuwa duszności. Po 46,4% badanych sygnalizuje częste przeziębienia oraz anginy i inne choroby 

górnych dróg oddechowych. Niemal co trzeci badany (32,4%) twierdzi, że boryka się z alergiami,  

25,9% zauważa u siebie objawy ze strony układu krążenia, a 17,6% ma oznaki astmy. Na bóle głowy wskazuje 5,2% 

ankietowanych, 3,4% ma dolegliwości takie jak kaszel, chrypka czy drapanie w gardle, a 3,1% – złe samopoczucie, 

zmęczenie, obniżoną koncentrację. Część ankietowanych zauważa u siebie objawy takie jak: katar (1,6%), zmiany 

skórne, m.in. suchość skóry, wysypkę, wypryski (1,3%) oraz łzawienie lub/i pieczenie oczu, zapalenie spojówek 

(1,0%). Na występowanie innych objawów wskazuje 2,1% respondentów. Wymieniają oni m.in.: choroby tarczycy, 

infekcje zatok, bezsenność oraz depresję. Brak u siebie negatywnych skutków zdrowotnych zanieczyszczenia 

powietrza deklaruje 8,8% respondentów. 

 

Następnie poproszono respondentów o wskazanie, czy negatywne skutki zdrowotne wywołane przez 

zanieczyszczenie powietrza zauważają u swoich bliskich. 

 

 
Wykres 8. Opinie respondentów na temat negatywnych skutków dla zdrowia członków ich 

rodzin wywołanych przez zanieczyszczone powietrze (N = 385) (źródło: badanie własne) 

 

Niemal 60% badanych dostrzega u swoich bliskich częste przeziębienia spowodowane zanieczyszczeniem 

powietrza, ponad połowa – anginy i inne choroby górnych dróg oddechowych, 45,7% – duszności. Na 

występowanie alergii wskazuje 39,5% respondentów, astmy – 25,2%, a objawów we strony układy krążenia  

– 24,4% badanych. Rzadziej sygnalizowano bóle głowy (3,1%) oraz złe samopoczucie, zmęczenie (1,6%). Na 

występowanie kaszlu, chrypki czy drapania w gardle wskazuje 1,3% ankietowanych, łzawienie, pieczenie oczu  

– 1,0%, zmiany skórne – 0,8% respondentów. Na występowanie innych objawów wskazuje 0,8% badanych. Wśród 

nich są m.in.: obniżona odporność, omdlenia, migreny, nowotwory, w tym płuc, choroby tarczycy, infekcje zatok. 

Badani zwracają uwagę także na skutki emocjonalne, psychiczne: 

 Ograniczenie możliwości zabawy na dworze mimo opadu śniegu, smutek dziecka w wieku przedszkolnym, 

że znowu widzi czerwoną kartkę przy wejściu do przedszkola i nie pójdzie na spacer. 

 Spadek nastroju z powodu, że nie można wyjść na spacer, pobiegać czy chociażby otworzyć okna 

w sypialni przed snem, bo po prostu śmierdzi spalinami...  

 Syn trenuje piłkę nożną na boiskach w masce, bo inaczej gorzej się czuje. Ma 5 treningów  

w tygodniu po 1,5-2 godz. dziennie. Ja siedzę w samochodzie lub idę do sklepu się schronić,  

a on się truje. Serce mi się kraje, bo z rozsądku musiałby zrezygnować z pasji i sportu, bo zła jakość 

powietrza niszczy mu powoli zdrowie... Ironia losu – gra w piłkę, uprawia sport dla zdrowia,  

a jednocześnie wdychając taką jakość powietrza „niszczy” swoje zdrowie. 
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U swoich bliskich nie zauważa negatywnych skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza  

7% respondentów. 

 

Kolejnym elementem poruszanym podczas badania była ocena przez respondentów wpływu, jaki 

na zanieczyszczenie powietrza w Rybniku mają czynniki takie jak: ogrzewanie mieszkań, transport samochodowy, 

przemysł, napływ zanieczyszczeń z sąsiednich miejscowości oraz spalanie odpadów.  

 

Zdecydowana większość badanych (69,8%) jest zdania, że sposób ogrzewania domów ma bardzo duży wpływ na 

zanieczyszczenie powietrza. Na duży wpływ tego czynnika wskazuje 15,0% ankietowanych, średni – 6,8%. 

Przeciwnego zdania jest łącznie 8,6% respondentów – 2,3% z nich wskazuje, że ma on mały wpływ, 3,8% – że ma 

bardzo mały wpływ, a 2,5% – że w ogóle nie ma na zanieczyszczenie powietrza wpływu. 

 

 
Wykres 9. Ocena wpływu, jaki na zanieczyszczenie powietrza w Rybniku ma sposób 

ogrzewania domów (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Postrzeganie skali tego wpływu jest zróżnicowane w zależności od płci badanych. Na bardzo mały wpływ wskazało 

więcej mężczyzn (6,1%) niż kobiet (2,1%). Także więcej mężczyzn uważa, że sposób ogrzewania domów w ogóle 

nie ma wpływu na stan powietrza (5,5% mężczyzn w porównaniu do 0,4% kobiet). Na bardzo mały wpływ tego 

czynnika wskazuje 9,8% osób o niskim lub bardzo niskim statusie materialnym i żadna o bardzo dobrym statusie 

materialnym. Na mały wpływ wskazują także najczęściej – w porównaniu do pozostałych grup – osoby o niskim 

statusie materialnym (7,3%). Na mały wpływ wskazuje także więcej osób ogrzewających domy kotłami innymi niż 

V klasy (11,1%) niż osób korzystających z ciepłociągu (3,0%).  

 

Ocena wpływu ogrzewania domów na zanieczyszczenie powietrza nie jest natomiast uzależniona od wieku oraz 

faktu posiadania dzieci przez osoby badane. 

 

Jeżeli chodzi o wpływ transportu samochodowego na zanieczyszczenie powietrza w Rybniku, to niemal jedna 

trzecia badanych (31,3%) wskazuje, że jest on średni, 26,8% twierdzi, że jest on duży, a 13,8% – że bardzo duży. 

Na mały wpływ wskazuje 16,8% badanych, bardzo mały – 9,0%, a zdaniem 2,5% badanych nie ma on żadnego 

wpływu na zanieczyszczenie powietrza. 
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Wykres 10. Ocena wpływu, jaki na zanieczyszczenie powietrza w Rybniku ma transport 

samochodowy (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Postrzeganie wpływu transportu samochodowego na zanieczyszczenie powietrza różni się w zależności od statusu 

materialnego badanych. Najwięcej osób uważających, że w ogóle nie ma on na stan powietrza wpływu, wywodzi 

się z grupy osób o bardzo dobrym statusie materialnym (9,6%), podczas gdy odpowiedź taką wskazuje jedynie 

2,1% osób o przeciętnym i 0,6% o dobrym statusie materialnym. Także najwięcej osób z grupy  

o najwyższym statusie materialnym wskazuje na mały wpływ tego zjawiska (25,0%), podczas gdy tego samego 

zdania jest tylko 7,3% osób o statusie niskim i bardzo niskim.  

 

Postrzeganie tego zjawiska różni się także w zależności od sposobu ogrzewania domu/mieszkania. Najwięcej osób 

twierdzących, że nie ma ono w ogóle wpływu na stan powietrza wywodzi się z osób ogrzewających dom kotłem 

innym niż V klasy (9,7%), podczas gdy wśród korzystających z ciepłociągu jest to 0,8% i nikt z korzystających z kotła 

V klasy. 

 

Na duży wpływ transportu wskazuje więcej kobiet niż mężczyzn (33,5% kobiet i 17,1% mężczyzn), natomiast bardzo 

mały bądź zerowy wpływ – więcej mężczyzn (15,2% i 5,5%) niż kobiet (4,7% i 0,4%). Bardzo duży wpływ zauważają 

gównie osoby w wieku 41 i więcej lat (21,6% wskazań w porównaniu do 9,4% osób w wieku 31-40 lat  

i 7,0% osób w wieku poniżej 30 lat). 

 

Ocena wpływu transportu na zanieczyszczenie powietrza nie jest natomiast uzależniona od faktu posiadania przez 

osoby badane dzieci. 

 

Zdaniem 30,3% badanych, przemysł ma duży wpływ na zanieczyszczenie powietrza w Rybniku, podczas gdy 25,3% 

uważa go za średni, a 20,0% – za bardzo duży. Przeciwnego zdania jest co czwarty badany – 16,0% respondentów  

twierdzi, że ma on mały wpływ, 6,5% – że bardzo mały, a 2,0% – że w ogóle nie ma wpływu. 

 

 
Wykres 11. Ocena wpływu, jaki na zanieczyszczenie powietrza w Rybniku ma przemysł (N = 

400) (źródło: badanie własne) 

 



12 
 

Na duży i bardzo duży wpływ przemysłu na zanieczyszczenie powietrza wskazują głównie kobiety (odpowiednio 

36,9% i 23,7% wskazań w porównaniu do 20,7% i 14,6% wskazań mężczyzn). Na mały wpływ lub brak wpływu 

wskazują natomiast głównie mężczyźni (odpowiednio 23,2% i 4,3% w porównaniu do 11,0% i 0,4% wskazań 

kobiet). Ocenę wpływu tego zjawiska różnicuje także wiek – osoby do 30 roku życia najczęściej wskazywały, że nie 

ma on w ogóle wpływu (5,0% w porównaniu do 0,7% osób w wieku 31-40 lat i 1,2% osób po 41 roku życia). Ocena 

wpływu przemysłu na zanieczyszczenie powietrza nie jest natomiast uzależniona od statusu materialnego, źródła 

ogrzewania domu czy faktu posiadania przez osoby badane dzieci. 

 

Respondenci zostali poproszeni także o wskazanie, jaki ich zdaniem wpływ na zanieczyszczenie powietrza 

w Rybniku ma napływ zanieczyszczeń z innych miejscowości. 

 
Wykres 12. Ocena wpływu, jaki  na zanieczyszczenie powietrza w Rybniku ma napływ 

zanieczyszczeń z sąsiednich miejscowości (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Większość ankietowanych jest zdania, że wpływ ten jest duży (29,3% wskazań) bądź średni (28,5%). Na bardzo 

duży wpływ wskazuje 14,3% badanych. Co czwarty badany ma przeciwne zdanie – na mały wpływ wskazuje 16,8% 

respondentów, a na bardzo mały – 8,0%. Zdaniem 3,3% ankietowanych czynnik ten w ogóle nie ma wpływu na 

problem zanieczyszczenia powietrza w Rybniku. 

 

Postrzeganie wpływu napływu zanieczyszczeń z sąsiednich miejscowości na zanieczyszczenie powietrza jest 

zróżnicowane w zależności od statusu materialnego badanych. Na bardzo duży wpływ tego zjawiska wskazuje 

najwięcej osób o niskim bądź bardzo niskim statusie materialnym (29,3%), podczas gdy  osoby  z pozostałych grup 

wskazują taką odpowiedź dużo rzadziej – jest to 11,5% osób o bardzo dobrym statusie materialnym, 13,0%  

o dobrym, a 12,3% – przeciętnym.  

 

Ocena wpływu napływu zanieczyszczeń z sąsiednich miejscowości na zanieczyszczenie powietrza nie jest 

uzależniona natomiast od płci, źródła ogrzewania lokalu mieszkalnego czy faktu posiadania przez osoby badane 

dzieci.  

 

Zdaniem większości respondentów spalanie odpadów wpływa na zanieczyszczenie powietrza  

w Rybniku w bardzo dużym (72,0%) lub dużym (14,0%) stopniu. Zdaniem 6,3% ankietowanych jest to średni wpływ. 

Na mały bądź bardzo mały wpływ wskazuje łącznie 6,3% respondentów, natomiast zdaniem 1,5% respondentów 

nie ma on żadnego wpływu. 
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Wykres 13. Ocena wpływu, jaki na zanieczyszczenie powietrza w Rybniku ma spalanie 

odpadów (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Postrzeganie wpływu spalania odpadów na zanieczyszczenie powietrza różni status materialny respondentów. Na 

bardzo małą zależność pomiędzy tymi zjawiskami wskazują najczęściej osoby o niskim lub bardzo niskim statusem 

materialnym (9,8%), podczas gdy takiej odpowiedzi nie wskazał żaden ankietowany deklarujący bardzo dobry 

status materialny. Na brak wpływu oraz bardzo mały wpływ wskazują głównie mężczyźni (odpowiednio 3,0% i 7,3% 

wskazań w porównaniu do 0,4% i 1,3% wskazań kobiet), natomiast bardzo duży wpływ wskazują głównie kobiety. 

 

Ocena wpływu spalania odpadów na zanieczyszczenie powietrza nie jest uzależniona natomiast od wieku, statusu 

materialnego, źródła ogrzewania domu czy faktu posiadania przez osoby badane dzieci. 

 

Ankietowani zostali poproszeni także o ustosunkowanie się do twierdzenia, że Rybnik jest polską bądź europejską 

stolicą smogu. 

 

 
Wykres 14. Opinie respondentów na temat przedstawiania Rybnika jako polskiej lub europejskiej 

stolicy smogu (N = 400)  (źródło: badanie własne) 

 

Większość uczestników badania (80,8%) zgadza się z określaniem Rybnika mianem polskiej lub europejskiej stolicy 

smogu. Co dziesiąty badany (9,8%) uważa, że jest to niezasłużona opinia, a 9,5% nie ma zdania w tym temacie. Ze 

stwierdzeniem tym zgadzają się głównie kobiety (86,0% w porównaniu do 73,2% mężczyzn), podczas gdy za 

niezasłużone uważają je w przeważającej mierze mężczyźni (17,1% w porównaniu do 4,7% kobiet). Natomiast 

najczęściej jako niezasłużone określenie wskazują je osoby posiadające kocioł na węgiel inny niż V klasy (25,% 

wskazań w porównaniu do 4,5% osób korzystających z ciepłociągu, 6,1% korzystających z innych źródeł ciepła  

i 12,2% osób korzystających z kotła na węgiel V klasy). Najrzadziej jako zasłużone było natomiast wskazywane przez 

posiadaczy kotła na węgiel innego niż V klasy (61,1% w porównaniu do 87,9% osób korzystających z ciepłociągu, 

84,4% osób korzystających z innego źródła ogrzewania oraz 79,6% posiadaczy kotła na węgiel V klasy). 

 

Podzielanie ww. opinii  nie jest uzależnione natomiast od wieku, statusu materialnego oraz faktu posiadania przez 

osoby badane dzieci.  
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Postawy mieszkańców Rybnika wobec problemu zanieczyszczenia powietrza  

 

Jednym z celów badania było zidentyfikowanie postaw jakie przyjmują mieszkańcy Rybnika wobec problemu 

zanieczyszczenia powietrza. Respondenci byli pytani o działania podejmowane w okresach, w których 

przekraczane są normy jakości powietrza. Ponad 44% respondentów zawsze, a co trzeci badany mieszkaniec 

miasta często sprawdza jakość powietrza. Tylko 9% ankietowanych nigdy nie monitoruje jakości powietrza. Jakość 

powietrza weryfikują głównie osoby z dwóch starszych grup wiekowych (odpowiedzi zawsze udzieliło 47,8% 

ankietowanych powyżej 31 roku życia oraz 46,9% osób powyżej 41 roku życia).  

 

 
Wykres 15. Sprawdzanie jakości powietrza a wiek osób badanych (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Maski antysmogowe nie są jeszcze zbyt powszechnienie stosowanym sposobem ochrony w dniach, kiedy normy 

jakości powietrza są przekroczone. Ponad 60% ankietowanych nigdy nie używa masek antysmogowych, od czasu 

do czasu używa ich 18% badanych, często 17%, a tylko 5% badanych mieszkańców miasta zawsze używa maski 

antysmogowej w okresach kiedy normy jakości powietrza są przekroczone. Nieco częściej masek smogowych 

używają kobiety niż mężczyźni (odpowiedzi często lub zawsze udzieliło 25% kobiet i tylko 16,4% mężczyzn).  

 

 
Wykres 16. Stosowanie maski antysmogowej a płeć osób badanych (N = 400) (źródło: badanie własne) 
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Dużo bardziej popularne wśród respondentów są oczyszczacze powietrza. Regularne korzystanie z oczyszczaczy 

(odpowiedzi często i zawsze)  deklaruje 40% badanych. Nigdy nie korzysta z oczyszczacza niemal  

55% respondentów. Tak jak w przypadku wykorzystywania masek antysmogowych sporo częściej z oczyszczaczy 

powietrza korzystają rybniczanki niż rybniczanie (odpowiedzi często lub zawsze udzieliło 45,3% kobiet i tylko 31,7% 

mężczyzn).  

 

 
Wykres 17. Korzystanie z oczyszczacza powietrza a płeć osób badanych (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Wyraźną zależność widać też pomiędzy źródłem ogrzewania mieszkania a regularnym korzystaniem z oczyszczacza 

powietrza – w przypadku przekroczeń norm jakości powietrza korzysta z niego regularnie (odpowiedzi zawsze lub 

często) niemal 40% badanych ogrzewających dom/mieszkanie ciepłem sieciowym oraz 36,7% ankietowanych 

ogrzewających dom kotłem V klasy. Tylko 20,8% respondentów  ogrzewających domy węglem (ale będących  

w posiadaniu kotłów niższej klasy) korzysta regularnie z oczyszczaczy powietrza.  

 

 
Wykres 18. Korzystanie z oczyszczacza powietrza a wykorzystywane obecnie źródło 

ogrzewania  (N = 400) (źródło: badanie własne) 
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Rybniczanie ograniczają aktywność ruchową na zewnątrz w dniach, w których występują przekroczenia norm 

jakości powietrza – niemal 83% badanych mieszkańców Rybnika udzieliło odpowiedzi zawsze lub często. Tylko 6,5% 

respondentów nie zwraca uwagi na jakość powietrza podejmując aktywności poza domem.  

 

 
Wykres 19. Ograniczanie aktywności ruchowej na zewnątrz w dniach, w których występują 

przekroczenia norm powietrza (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Respondenci byli również pytani o korzystanie z komunikacji publicznej w dniach, kiedy powietrze  

w Rybniku nie spełnia norm. Regularne korzystanie z komunikacji publicznej  (odpowiedzi zawsze lub często)  

w dniach przekroczeń norm jakościowych powietrza w mieście deklaruje 30,8% badanych, ale aż 44,5% 

respondentów stwierdziło, że nigdy nie korzysta z komunikacji publicznej.  

 

 
Wykres 20. Korzystanie z komunikacji publicznej w okresach, w których występują 

przekroczone normy jakości powietrza (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Rybniczanie podejmują również próby zmniejszenia oddziaływania smogu poprzez uszczelnianie domów 

i mieszkań. Uszczelnianie pomieszczeń deklaruje ponad połowa badanych mieszkańców miasta.  

 

 
Wykres 21. Uszczelnianie pomieszczeń mieszkalnych w okresach, w których występują 

przekroczone normy jakości powietrza (N = 400) (źródło: badanie własne) 
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W okresach, w których występują przekroczenia norm jakości powietrza połowa badanych nie wietrzy 

pomieszczeń, 28,8% często nie wietrzy pomieszczeń, a 15,5% wietrzy od czasu do czasu. 

 

 
Wykres 22. Unikanie wietrzenia pomieszczeń w okresach, w których występują przekroczone 

normy jakości powietrza (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Wyjazdy poza Rybnik, w okresach kiedy występują przekroczenia norm jakości powietrza zdarzają się sporadycznie. 

Tylko 1,5% respondentów deklaruje, że zawsze wyjeżdża, gdy występuje smog, często wyjeżdża w tym okresach 

12,3% badanych rybniczan. Połowa ankietowanych (49,8%) zadeklarowała, że nigdy nie wyjeżdża z powodu złego 

stanu powietrza.  

 

 
Wykres 23. Wyjazdy w miejsca, w których przekroczenia norm jakości powietrza nie występują 

(N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

 

Badani rybniczanie podejmują aktywne działania na rzecz ochrony jakości powietrza. Większość respondentów 

(63%) podejmuje działania lobbingowe wśród rodziny, przyjaciół, znajomych, prawie połowa (48,5%) wspiera akcje 

antysmogowe w Internecie. Inne formy aktywności wskazywane przez ankietowanych to m. in. działania w miejscu 

pracy/edukacji (30,8% wskazań), uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, konsultacjach, itp. (9,5% 

odpowiedzi), działalność w grupach/organizacjach antysmogowych (6,5% badanych) czy korzystanie 

z ekologicznego ogrzewania (3,3% wskazań). Co piąty badany (19,5%) zadeklarował, że nie podejmuje żadnych 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście.  
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Wykres 24. Działalność mieszkańców na rzecz ochrony jakości powietrza (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Mieszkańcy miasta zdecydowanie popierają radykalne działania związane z poprawą powietrza w mieście. 

Respondenci byli pytani o swój stosunek do występowania na drogę sądową w walce o czyste powietrze: 75,1% 

badanych popiera tego typu działania (w tym aż 59,8% ankietowanych zdecydowanie popiera). 11,8%  nie ma 

zdania w tej kwestii, a 7,3% raczej nie popiera tego typu działań. Tylko 6% zdecydowanie nie popiera tak 

radykalnych działań.  

 

 
Wykres 25. Stosunek rybniczan wobec działań polegających na występowaniu na drogę 

sądową w walce o czyste powietrze (N = 400) (źródło: badanie własne) 
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Wiedza i oczekiwania mieszkańców Rybnika nt. przepisów regulujących kwestię stosowania węgla w województwie 

śląskim  

 

Badani mieszkańcy miasta podzielili się także swoimi oczekiwaniami w zakresie walki z zanieczyszczeniem 

powietrza oraz do kwestii związanych z wprowadzeniem przez samorząd województwa tzw. uchwały 

antysmogowej – w tym zakresie respondenci odpowiadali na pytania o wiedzę z  zakresu najważniejszych zmian 

jakie wprowadza uchwała jak i o opinie na temat działań mających na celu zmniejszenie  szkodliwego oddziaływania 

smogu. 

 

Większość badanych mieszkańców Rybnika popiera zakaz stosowania węgla do ogrzewania gospodarstw 

domowych – 47,3% ankietowanych udzieliło odpowiedzi zdecydowanie popieram, a 13% raczej popieram 

wprowadzenie takiego zakazu.  

 

 
Wykres 26. Stosunek rybniczan dla wprowadzenia zakazu stosowania węgla do ogrzewania 

gospodarstw domowych (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Poparcie dla wprowadzenia zakazu palenia węglem na potrzeby ogrzewania domów mieszkalnych jest zależne 

przede wszystkim od obecnego sposobu ogrzewania domu czy mieszkania: najbardziej radykalnej odpowiedzi 

(zdecydowanie popieram udzielił niemal co drugi respondent ogrzewający miejsce zamieszkania ciepłem 

sieciowym i niespełna co czwarty ogrzewającym dom węglem przy użyciu kotła innego niż V (najwyższej) klasy. Aż  

45,8% rybniczan korzystających z ogrzewania węglowego i kotła innego niż V klasa jest przeciwnych wprowadzeniu 

tego zakazu (odpowiedzi zdecydowanie nie popieram i raczej nie popieram).  
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Wykres 27. Stosunek rybniczan dla wprowadzenia zakazu stosowania węgla do ogrzewania 

gospodarstw domowych a wykorzystywany sposób ogrzewania domu/mieszkania  (N = 400) 

(źródło: badanie własne) 

Widoczna jest też zależność  pomiędzy poparciem zakazu a wiekiem. Odpowiedzi skrajnej (zdecydowanie 

popieram) udzielił co drugi mieszkaniec miasta między 31 a 40 rokiem życia oraz 56,2% ankietowanych powyżej 

41 roku życia. Z kolei w najmłodszej grupie wiekowej (do 30 roku życia włącznie) znalazło się najwięcej 

zdecydowanych przeciwników wprowadzenia zakazu (aż 17% ankietowanych).    

 

 
Wykres 28. Stosunek rybniczan dla wprowadzenia zakazu stosowania węgla do ogrzewania 

gospodarstw domowych a wiek osób badanych  (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Opinie na temat tak radykalnego działania jakim mogłoby być wprowadzenie zakazu stosowania węgla 

w gospodarstwach domowych jeszcze w bieżącym roku są mocno spolaryzowane: 48% badanych Rybniczan chce 

wprowadzenia takiego zakazu, natomiast 52% jest przeciwnych wprowadzeniu takiej regulacji prawnej.  

 

 
Wykres 29. Opinia rybniczan na temat zakazu wprowadzenia stosowania węgla 

w gospodarstwach domowych w bieżącym roku (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Najbardziej radykalni w tej kwestii są przedstawiciele najstarszej grupy wiekowej: wprowadzenie zakazu 

stosowania węgla w gospodarstwach domowych jeszcze w tym roku popiera 54,9% ankietowanych w wieku 41 

i więcej lat, podczas gdy wśród osób w wieku do 30 lat włącznie odsetek ten wynosił 39%. 

 

W kolejnych latach proporcje poparcia dla wprowadzenia zakazu stopniowo się zmniejszają na rzecz przeciwników 

wprowadzenia zakazu odroczonego w czasie. Poparcie dla wprowadzenia zakazu w 2021 roku zadeklarowało 16% 

badanych, w 2024 roku – 10,3% badanych, w 2027 roku – 3,3% badanych, a w 2030 roku – 3,5% badanych. Co 
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piąty respondent (19%) nie wskazał na żaden z zaproponowanych terminów jako właściwy dla wprowadzenia 

zakazu stosowania węgla w gospodarstwach domowych. 

 

 
Wykres 30. Opinia rybniczan na temat zakazu wprowadzenia stosowania węgla  

w gospodarstwach domowych (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Zdecydowana większość ankietowanych (84,8%) słyszała o tzw. ustawie antysmogowej, zgodnie z którą 

w województwie śląskim będzie obowiązywał zakaz stosowania kotłów pozaklasowych do ogrzewania domów. 

Tylko 15% badanych mieszkańców Rybnika nie słyszało do tej pory o tej regulacji prawnej.  

 

 
Wykres 31. Deklarowana znajomość uchwały antysmogowej (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Częściej wiedzę na temat wspomnianej wyżej uchwały deklarują starsi mieszkańcy miasta (o uchwale słyszało 

90,7% respondentów powyżej 41 roku życia, 88,4% w wieku pomiędzy 31 a 40 rokiem życia oraz tylko 70% 

mieszkańców do 30 roku życia). 
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Wykres 32. Deklarowana znajomość uchwały antysmogowej a wiek osób badanych (N = 400) 

(źródło: badanie własne) 

 

Mieszkańcy Rybnika nie są pewni swojej wiedzy w zakresie przepisów prawa związanych z ochroną powietrza. 

Spośród osób, które zadeklarowały, że słyszały o uchwale antysmogowej tylko 39,8%  zadeklarowało, że wie od 

kiedy będzie obowiązywał zakaz stosowania kotłów starszych niż 10 lat. 

 

 
Wykres 33. Deklarowana wiedza na temat terminu wprowadzenia zakazu stosowania kotłów 

starszych niż 10 lat (N = 339) (źródło: badanie własne) 

 

Nie wszystkie osoby badane potrafiły jednak prawidłowo wskazać rok, od którego zakaz będzie obowiązywał. Na 

prawidłową odpowiedź wskazało tylko 45,9% badanych deklarujących posiadanie wiedzy na ten temat. Osoby te 

stanowią tylko 15,5% wszystkich respondentów. Pozostali badani wskazywali nieprawidłowe odpowiedzi lub nie 

udzielali odpowiedzi pomimo deklarowania znajomości tematu.  

 

 
Wykres 34. Wiedza na temat terminu wprowadzenia zakazu stosowania kotłów starszych niż 

10 lat (N = 135) (źródło: badanie własne) 
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Oczekiwania mieszkańców Rybnika dotyczące pomocy władz dla mieszkańców zmieniających źródło ogrzewania  

 

Istotny element badania stanowiło poznanie opinii respondentów o pomocy, jakiej mieszkańcy mogą oczekiwać 

od władz w zakresie dbania o wysoką jakość powietrza. W większości mieszkańcy Rybnika uważali, że pomoc 

ze strony władz jest konieczna – 5,8% respondentów zadeklarowało, że mieszkańcy powinni zadbać o to sami; 

pozostali badani wskazywali na jedną lub kilka form oczekiwanej pomocy. Najczęściej wymieniano pomoc 

w ubieganiu się o dostępne dofinansowanie (68,0%), pomoc w podłączeniu do sieci ciepłowniczej (62,8%), pomoc 

w podłączeniu do sieci gazowej (61,8%) oraz pomoc w określeniu najlepszego w danym przypadku rozwiązania 

dotyczącego ogrzewania domu/mieszkania (56,8%). Wśród innych form wsparcia (wskazywanych przez nie więcej 

niż 3% badanych) pojawiały się działania związane z rozwojem sieci gazowej i ciepłowniczej, działania dotyczące 

egzekwowania prawa i karania osób łamiących przepisy dotyczące ochrony jakości powietrza, finansowego 

wspierania mieszkańców (np. obniżenie cen gazu, dopłaty), działania edukacyjne i uświadamiające.  

 

 
Wykres 35. Oczekiwania mieszkańców Rybnika wobec władz w zakresie pomocy 

dotyczącej zmiany sposobu ogrzewania (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Oczekiwania kobiet i mężczyzn były w większości przypadków zbliżone. Dość znaczne różnice zaobserwowano 

w odniesieniu do pomocy w określeniu najlepszego w danym przypadku rozwiązania. Na kwestię tę wskazało 

63,1% kobiet oraz 47,6% mężczyzn. Mężczyźni natomiast częściej niż kobiety deklarowali, że mieszkańcy powinni 

sami zadbać o sfinansowanie inwestycji (9,1% mężczyzn i 3,4% kobiet).  

 

Oczekiwania mieszkańców Rybnika w większości nie były uzależnione od wieku respondentów. Jedyne różnice 

odnotowano w odniesieniu do oczekiwania pomocy w podłączeniu do sieci gazowej. Najczęściej wsparcia w tym 

zakresie oczekiwały osoby w wieku od 31 do 40 lat (68,8%), a najrzadziej – osoby mające 41 lat lub więcej (54,3%).  

 

Stosowany przez osoby badane sposób ogrzewania miał wpływ na oczekiwania dotyczące pomocy  

w podłączeniu do sieci gazowej. Osoby używające węgla do ogrzewania dostrzegały taką potrzebę rzadziej (57,1% 

osób używających kotła V klasy oraz 48,6% osób używających innego kotła) niż osoby korzystające  

z ciepłociągu (64,4%) i osoby wykorzystujące inne sposoby ogrzewania (67,3%). Różnice odnotowano  

w odniesieniu do oczekiwania wsparcia dotyczącego podłączenia do sieci ciepłowniczej: najrzadziej oczekiwania  

w tym zakresie zgłaszały osoby używające kotłów innej niż V klasy (51,4%), najczęściej – osoby korzystające z sieci 

ciepłowniczej 72,7%.  

 

Oczekiwania w stosunku do władz nie były uzależnione od posiadania dzieci ani od statusu materialnego osób 

badanych. 

 

Zdaniem większości badanych (89,5%) osoby zmieniające źródło ogrzewania i/lub ocieplające dom powinny być 

wspierane finansowo przez władze. Opinia ta była równie częsta wśród  kobiet (91,9%) oraz mężczyzn (86,0%). 
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Pogląd taki porównywalnie często deklarowały osoby w różnym wieku, o różnym statusie materialnym i poziomie 

wykształcenia; opinia ta nie była uzależniona od posiadania bądź nieposiadania niepełnoletnich dzieci ani też od 

stosowanego obecnie sposobu ogrzewania. Na wykresie nr 36 przedstawiono dane dotyczące czynników, które 

zdaniem respondentów powinny decydować o przyznaniu wsparcia finansowego.   

 

 
Wykres 36. Poziom emisji pyłów jako czynnik decydujący o wsparciu finansowym dla 

osób zmieniających sposób ogrzewania domu lub mieszkania – opinie mieszkańców 

Rybnika (N = 357)  (źródło: badanie własne) 

 

Wśród czynników decydujących o uzyskaniu wsparcia finansowego mieszkańcy Rybnika najczęściej wskazywali 

poziom dochodów (65,3%). Częstość wskazań na ten czynnik była podobna w grupach wyodrębnionych ze względu 

na płeć, wiek, posiadanie dzieci, status materialny oraz stosowany sposób ogrzewania.  

 

W dalszej kolejności respondenci wskazywali na poziom emisji pyłu z urządzenia – zdaniem 54,1% mieszkańców 

miasta dopłata powinna być tym wyższa im mniejsza emisja pyłów (najwyższe dopłaty powinny dotyczyć pompy 

ciepła czy gazu). Na kwestię tę nieco częściej zwracały uwagę kobiety (58,1%) niż mężczyźni (47,5%). Poziom emisji 

pyłów był zdecydowanie częściej wskazywany przez osoby posiadające niepełnoletnie dzieci mieszkające razem 

z uczestnikami badania (62,2%) niż przez pozostałe osoby (44,2%). Różnice pomiędzy grupami odnotowano także 

w odniesieniu do sposobu ogrzewania stosowanego przez respondentów: mieszkańcy Rybnika ogrzewający swoje 

domy i mieszkania kotłem na węgiel innym niż kocioł V klasy rzadziej niż pozostali badani wskazywali na poziom 

emisji pyłu z urządzenia jako na czynnik, który powinien decydować o dopłacie (36,2% w stosunku do 58% osób 

korzystających z ogrzewania z sieci, 64,4% ogrzewających domy i mieszkania węglem, posiadających kocioł V klasy 

oraz 56,1% badanych stosujących inne formy ogrzewania). Poziom emisji pyłów jako czynnik decydujący 

o przyznaniu wsparcia finansowego najczęściej wskazywany był przez mieszkańców Rybnika w wieku od 31 do 40 

lat (65,9%), rzadziej przez osoby mające co najmniej 50 lat (50,7%) oraz osoby mające nie więcej niż 30 lat (41,4%).  

 

Wskazania na poziom emisji pyłu z urządzenia jako na czynnik decydujący o uzyskaniu wsparcia finansowego były 

podobne wśród osób z różnym statusem materialnym. Dane dotyczące częstości wskazań na poziom emisji pyłów 

jako czynnik decydujący o uzyskaniu wsparcia finansowego w zależności od cech charakteryzujących 

respondentów zaprezentowano na poniższym wykresie. 
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Wykres 37. Poziom emisji pyłów jako czynnik decydujący o wsparciu finansowym dla 

osób zmieniających sposób ogrzewania domu lub mieszkania – opinie mieszkańców 

Rybnika w zależności od wybranych zmiennych (N = 358)  (źródło: badanie własne) 

 

Kolejny czynnik, który zdaniem mieszkańców Rybnika powinien decydować o uzyskaniu wsparcia finansowego 

stanowiła lokalizacja budynku, czyli np. dostępność sieci gazowej lub ciepłowniczej w danej dzielnicy (45,7%). Takie 

cechy jak wiek płeć, posiadanie dzieci, status materialny, sposób ogrzewania mieszkania lub domu – nie miały 

wpływu na opinię badanych na ten temat.  

 

Respondenci wskazywali także dość często, że o uzyskaniu wsparcia finansowego powinna decydować wysokość 

kosztów planowanej inwestycji (37,5%). Kwestię tę częściej wskazywały osoby mające do 30 lat (46%) oraz mające 

od 31 do 40 lat (43,4%) niż osoby mające co najmniej 41 lat (27%). Biorąc pod uwagę status materialny osób 

badanych wysokość kosztów inwestycji najczęściej wskazywana była przez osoby w dobrej (46,3%) i przeciętnej 

sytuacji ekonomicznej (35,1%), najrzadziej przez osoby oceniające swój status jako bardzo dobry (26,7%) oraz 

raczej niski lub bardzo niski (22,9%). Pozostałe czynniki nie miały decydującego wpływu na opinię osób badanych 

na temat wysokości kosztów planowanej inwestycji stanowiącej czynnik decydujący o otrzymaniu wsparcia 

finansowego. Szczegółowy rozkład wyników zaprezentowano na poniższym wykresie.  

 

 
Wykres 38. Wysokość kosztów planowanej inwestycji jako czynnik decydujący 

o wsparciu finansowym dla osób zmieniających sposób ogrzewania domu lub 

mieszkania – opinie mieszkańców Rybnika  

w zależności od wybranych zmiennych (N = 357)  (źródło: badanie własne) 
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Najrzadziej wskazywany czynnik stanowił czas inwestycji – 30,8% mieszkańców Rybnika uważało, że im szybsza 

byłaby planowana inwestycja tym wyższa powinna być dopłata. Opinie na ten temat nie były zróżnicowane 

ze względu na płeć, wiek, status materialny, stosowany sposób ogrzewania oraz sytuację rodzinną.  

 

Mieszkańców Rybnika pytano także o opinie dotyczące konieczności prowadzenia działań edukacyjnych. 

Najczęściej (90,6%) badani deklarowali, że ich zdaniem istnieje potrzeba prowadzenia działań edukacyjnych 

dotyczących ochrony przed zanieczyszczeniem (zdaniem 60,8% badanych działania te są bardzo potrzebne, 

a zdaniem 29,8% – potrzebne). Na potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących stosowania 

do ogrzewania innych paliw niż węgiel wskazało 89,8% badanych (w tym 63,8% respondentów uznało te działania 

za bardzo potrzebne). Zdaniem 89,6% respondentów konieczne jest edukowanie mieszkańców na temat działań, 

które mogą pozwolić na redukowanie zużycia energii i ciepła w życiu codziennym (w tym 62,8% wskazało, że jest 

to bardzo potrzebne). Na konieczność edukowania mieszkańców na temat skutków zdrowotnych zanieczyszczeń 

wskazało 88,3% respondentów, a na ostrzeganie o karach za łamanie przepisów prawa chroniących powietrze 

85,3% badanych.  

 

 
Wykres 39. Opinie mieszkańców Rybnika na temat potrzebnych działań edukacyjnych 

(N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

W celu porównania wyników pomiędzy grupami powyżej przedstawione oceny poddano analizie na skali od 1 do 

5, gdzie wartość „1” została przypisana ocenie „w ogóle niepotrzebne”, a wartość „5” ocenie bardzo potrzebne. 

Uzyskane wartości porównano w celu ustalenia, jakie czynniki różnicują osoby badane pod względem 

dostrzeganych potrzeb w zakresie edukacji. Na poniższym wykresie przedstawiono średnie wyniki dotyczące 

poszczególnych obszarów w podziale na płeć.  
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Wykres 40. Potrzeby w zakresie działań edukacyjnych a płeć (N = 400) 

(źródło: badanie własne) 

 

Kobiety częściej niż mężczyźni dostrzegały potrzebę podejmowania działań związanych z edukacją na temat 

skutków zdrowotnych zanieczyszczenia (średni wynik wśród kobiet wynosił M = 4,631, natomiast wśród mężczyzn 

M = 4,226). Kobiety częściej niż mężczyźni dostrzegały także potrzebę podejmowania działań edukacyjnych 

dotyczących sposobów ochrony przed zanieczyszczeniami (średnia M = 4,657 wśród kobiet była wyższa niż wśród 

mężczyzn M = 4,128) oraz pokazywania zalet używania paliw innych niż węgiel (średnia ocena w grupie kobiet 

wynosiła M = 4,606, w grupie mężczyzn była niższa – wynosiła M = 4,256). Kobiety częściej niż mężczyźni widziały 

także potrzebę ostrzegania o karach za łamanie przepisów chroniących powietrze (M = 4,559 wśród kobiet oraz M 

= 4,049 wśród mężczyzn) oraz uczenia zachowań oszczędzających energię i ciepło w życiu codziennym (M = 4,619 

wśród kobiet oraz M = 4,250 wśród mężczyzn).  

 

Biorąc pod uwagę sytuację rodzinną osób badanych różnice dotyczące postrzegania potrzeb edukacyjnych 

odnotowano w odniesieniu do trzech obszarów.  

 

 
Wykres 41. Potrzeby w zakresie działań edukacyjnych a sytuacja rodzinna (N = 400) 

(źródło: badanie własne) 

 

Osoby posiadające niepełnoletnie dzieci, które razem  z nimi zamieszkują częściej niż pozostali badani dostrzegały 

potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych na temat skutków zdrowotnych zanieczyszczenia (M = 4,558 

w porównaniu do M = 4,357), ostrzegania o karach za łamanie przepisów chroniących powietrze (M = 4,465 

w porównaniu do M = 4,216) oraz uczenia zachowań oszczędzających energię i ciepło w życiu codziennym (M = 

4,605 w porównaniu do 4,308).  

 

Opinie dotyczące potrzeb edukacyjnych były także zróżnicowane ze względu na wiek respondentów. Na poniższym 

wykresie przedstawiono średnie oceny dotyczące poszczególnych aspektów w trzech grupach wiekowych. 
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Wykres 42. Potrzeby w zakresie działań edukacyjnych a wiek (N = 400) 

(źródło: badanie własne) 

 

Osoby z najmłodszej grupy wiekowej (do 30 lat) najrzadziej dostrzegały potrzebę prowadzenia działań 

edukacyjnych w każdym z badanych obszarów. Wyniki w tej grupie były zdecydowanie niższe niż wśród osób 

w wieku od 31 do 40 lat oraz osób mających 41 lat i więcej. Najmniejszą potrzebę działań edukacyjnych osoby 

w  wieku do 30 lat dostrzegały w odniesieniu do ostrzegania o karach za łamanie przepisów chroniących powietrze 

(M = 3,960). Osoby mające od 31 do 40 lat oraz powyżej 40 lat wyrażały zbliżone opinie dotyczące potrzeb 

edukacyjnych.  

 

Na poniższym wykresie przedstawiono wyniki dotyczące oceny potrzeb edukacyjnych w zależności od statusu 

materialnego mieszkańców Rybnika. 

 

 
Wykres 43. Potrzeby w zakresie działań edukacyjnych a status materialny (N = 400) 

(źródło: badanie własne) 

 

Na potrzebę działań edukacyjnych dotyczących skutków zdrowotnych zanieczyszczenia najczęściej zwracały uwagę 

osoby określające swój status materialny jako przeciętny (M = 4,582) lub dobry (M = 4,559). Rzadziej potrzebę taką 

dostrzegały osoby o niskim statusie materialnym (M = 4,171) oraz osoby bardzo dobrze sytuowane (M = 4,077).  

Podobne wyniki zaobserwowano w odniesieniu do dostrzegania potrzeby uczenia zachowań oszczędzających 

energię i ciepło w życiu codziennym – najczęściej na kwestię tę zwracały uwagę osoby o dobrym statusie 

materialnym (M = 4,565) oraz osoby oceniające swoją sytuację jako przeciętną (M = 4,507), rzadziej osoby bardzo 

dobrze oceniające swoją sytuację materialną (M = 4,346) oraz osoby o niskim statusie materialnym  

(M = 4,098). Opinie respondentów dotyczące pozostałych aspektów edukacji były zbliżone wśród osób o różnym 

statusie materialnym.  
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W ramach analizy sprawdzano także, czy dostrzeganie potrzeb edukacyjnych uzależnione jest od stosowanego 

obecnie sposobu ogrzewania. Wyniki dotyczące tej kwestii zaprezentowano poniżej.  

 

 

 
Wykres 44. Potrzeby w zakresie działań edukacyjnych a stosowany obecnie sposób 

ogrzewania (N = 400) (źródło: badanie własne) 

 

Potrzeby dotyczące nauki działań oszczędzających energię i ciepło były podobne wśród osób stosujących różne 

sposoby ogrzewania. W odniesieniu do wszystkich pozostałych obszarów natomiast stwierdzono, że osoby 

ogrzewające swoje domy i mieszkania węglem i korzystające z kotła innego niż kocioł V klasy w mniejszym stopniu 

niż pozostali badani dostrzegają potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych. Najrzadziej badani z tej grupy 

wskazywali na potrzebę ostrzegania o karach za łamanie przepisów chroniących powietrze (M = 3,931), następnie 

na pokazywanie zalet stosowania innych paliw niż węgiel (M = 4,69), edukowanie na temat skutków zdrowotnych 

zanieczyszczenia (M = 4,111) oraz edukowanie na temat sposobów ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza. 

Stosunkowo nisko potrzeby edukacyjne oceniali także respondenci używający węgla, ale stosujący kotły V klasy. 

Najwyżej potrzeby edukacyjne  dostrzegały osoby korzystające z ciepłociągu oraz wykorzystujące inne sposoby 

ogrzewania domów i mieszkań.  
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Podsumowanie  

 

Świadomość mieszkańców Rybnika na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza  

1. Zdecydowana większość respondentów (90,6%) ocenia stan powietrza w Rybniku jako bardzo zły oraz zły.  

2. Kwestia zanieczyszczenia powietrza stanowi dla większości badanych bardzo poważny (86,5%) bądź 

umiarkowanie poważny (9,3%) problem. Jedynie dla 1,8% ankietowanych stan powietrza w Rybniku nie 

stanowi żadnego problemu. 

3. Większość badanych (86,0%) jest zdania, że na zanieczyszczenie powietrza w Rybniku bardzo duży bądź 

duży wpływ ma spalanie odpadów. Kolejnym pod względem częstości wskazań czynnikiem negatywnie 

wpływającym na stan powietrza jest sposób ogrzewania domów (jego wpływ jako bardzo duży bądź duży 

określa 84,4%, badanych). Połowa ankietowanych (50,3%) jest zdania, że  na zanieczyszczenie powietrza 

w Rybniku duży bądź bardzo duży wpływ ma przemysł. Duże bądź bardzo duże oddziaływanie napływu 

zanieczyszczeń z innych miejscowości zauważa 43,6% respondentów.  

4. Większość uczestników badania (80,8%) zgadza się z określaniem Rybnika mianem polskiej bądź 

europejskiej stolicy smogu.  

 

Postawy mieszkańców Rybnika wobec problemu zanieczyszczenia powietrza  

1. Najczęściej podejmowanie przez mieszkańców miasta działania w okresach przekroczeń norm jakości 

powietrza to: ograniczanie aktywności ruchowej na zewnątrz (82,5% badanych rezygnuje zawsze lub 

często z aktywności zewnętrznych w przypadku przekroczeń norm jakości powietrza w mieście), 

ograniczanie wietrzenia pomieszczeń (78,8% ankietowanych), monitorowanie jakości powietrza (ponad 

44% respondentów zawsze, a co trzeci badany mieszkaniec miasta często sprawdza jakość powietrza), 

korzystanie z oczyszczaczy powietrza (regularne korzystanie z oczyszczacza deklaruje 39,8% 

ankietowanych).  

2. Rybniczanie podejmują aktywne działania na rzecz ochrony jakości powietrza. Co trzeci respondent  

podejmuje działania lobbingowe wśród rodziny, przyjaciół, znajomych, co czwarty wspiera akcje 

antysmogowe w Internecie. 

3. Mieszkańcy miasta zdecydowanie popierają radykalne działania związane z poprawą powietrza 

w mieście: 75,1% badanych popiera występowanie na drogę sądową w walce o czyste powietrze.  

 

Wiedza i oczekiwania mieszkańców Rybnika nt. przepisów regulujących kwestię stosowania węgla  

w województwie śląskim 

1. Zdecydowana większość badanych mieszkańców Rybnika popiera zakaz stosowania węgla do ogrzewania 

gospodarstw domowych – 47,3% ankietowanych udzieliło odpowiedzi zdecydowanie popieram, a 13% 

raczej popieram wprowadzenie takiego zakazu.  

2. Prawie połowa (48%) badanych rybniczan chce wprowadzenia zakazu stosowania węgla 

w gospodarstwach domowych jeszcze w tym roku. 

3. Zdecydowana większość ankietowanych (84,5% respondentów) słyszała o tzw. uchwale antysmogowej 

zgodnie z którą w województwie śląskim będzie obowiązywał zakaz stosowania kotłów pozaklasowych do 

ogrzewania domów. 

 

Oczekiwania mieszkańców Rybnika dotyczące pomocy władz dla mieszkańców zmieniających źródło ogrzewania 

1. Rybniczanie w większości (94,2%) uważali, że władze powinny pomagać mieszkańcom  

w zakresie działań mających na celu zmianę sposobu ogrzewania domu lub mieszkania. Najczęściej 

mieszkańcy oczekiwali pomocy w ubieganiu się o dostępne dofinansowanie (68,0%), pomoc  

w podłączeniu do sieci ciepłowniczej (62,8%), pomoc w podłączeniu do sieci gazowej (61,8%) oraz pomoc 

w określeniu najlepszego w danym przypadku rozwiązania dotyczącego ogrzewania domu/mieszkania 

(56,8%).  

2. Zdaniem większości badanych (89,5%) osoby zmieniające źródło ogrzewania i/lub ocieplające dom 

powinny być wspierane finansowo przez władze.  
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3. Wśród czynników decydujących o uzyskaniu wsparcia finansowego mieszkańcy Rybnika najczęściej 

wskazywali poziom dochodów (65,3%), następnie poziom emisji pyłu z urządzenia (54,1%), lokalizację 

budynku (45,7%), wysokość kosztów planowanej inwestycji (37,5%), najrzadziej czas inwestycji (30,8%).  

4. Zdaniem mieszkańców Rybnika istnieje potrzeba prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących jakości 

powietrza. Najczęściej (90,6%) badani deklarowali, że istnieje potrzeba prowadzenia działań dotyczących 

ochrony przed zanieczyszczeniem. Na potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących 

stosowania do ogrzewania innych paliw niż węgiel wskazało 89,8% badanych. Zdaniem 89,6% 

respondentów konieczne jest edukowanie mieszkańców na temat działań, które mogą pozwolić na 

redukowanie zużycia energii i ciepła w życiu codziennym. Na konieczność edukowania mieszkańców na 

temat skutków zdrowotnych zanieczyszczeń wskazało 88,3% respondentów, a na ostrzeganie o karach za 

łamanie przepisów prawa chroniących powietrze 85,3% badanych.  
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