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HEAL 

ponad 70 organizacji członkowskich z 30 różnych państw

Lekarzy

Cel: poprawa jakości powietrza i zdrowia 
publicznego na terenie Polski i Europy

Ubezpieczycieli zdrowotnych

Organizacji pacjentów

Instytutów badawczych 
zdrowia publicznego

Pielęgniarek

Naukowców
Organizacji ekologicznych



Główne źródła zanieczyszczeń powietrza

Do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza w Polsce 

zaliczamy:

•Emisje z gospodarstw domowych 

•Transport drogowy

•Energetykę 

•Przyczyny naturalne: pożary lasów, wybuchy wulkanów etc. 

Zanieczyszczenia powietrza: pyły zawieszone, benzo(a)piren,

benzen, metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki

Niska emisja



CHLOREK SODU MAGNETYT MAGNETYT

NIKIEL METALICZNY STAL ŻELAZO METALICZNE

MAGNETYTKRZEMIANY SIARCZAN BARU

CYNK

PYŁY ZAWIESZONE - TRANSPORT

Źródło: Bućko M., 2012, Application of
magnetic, geochemical and micro-morphological
methods in environmental studies of urban
pollution generated by road traffic, Report Series in
Geophysics no. 69, Helsinki.



Przyczyny emisji szkodliwego dla 
zdrowia pyłu PM2,5 w Polsce

Źródło: KOBIZE Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 2014: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, 
NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i tzo za lata 2013-2014
.

NISKA EMISJA
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Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza 
w Polsce

• W 2013 roku w 78% stref 
przekroczone zostały 
stężenia PM10
(przekroczenie norm dobowych)1

• W 2013 roku w 91% stref 
przekroczone zostały 
stężenia benzo(a)piren 
(przekroczenie norm rocznych)1

1 Państwowy Monitoring Środowiska - Inspekcja Ochrony Środowiska. Ocena jakości powietrza w 
strefach w Polsce za rok 2013. Warszawa, 2014 



Skutki zdrowotne zanieczyszczeń 
powietrza 

Źródło: HEAL 2013 „Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie”



 koszty hospitalizacji

 koszty utraconych dni pracy

 koszty rehabilitacji

 koszty (wcześniejszych) rent, emerytur

 koszty utraconych lat życia

 subwencje i dotacje

Zewnętrzne koszty zdrowotne:



Metodyka Komisji Europejskiej:
1 etap dotyczy określenia poziomu emisji 
zanieczyszczeń

2 etap charakteryzuje wzrost stężeń 
zanieczyszczeń wynikający z funkcjonowania 
źródła zanieczyszczeń

3 etap polega na określeniu liczby ludności 
narażonej na zanieczyszczenie powietrza 
spowodowane przez analizowane źródło

4 etap dotyczy analizy wpływu zanieczyszczeń 
powietrza na zdrowie za pomocą funkcji „stężenie 
– odpowiedź”

5 etap to monetyzacja skutków zdrowotnych, 
który uwzględniony jest w obliczeniach 
zewnętrznych kosztów zdrowotnych



Ocena wybranych skutków zdrowotnych narażenia na 
PM2,5 w Warszawie w 2014 

Źródło: Badyda, 2015, Ocena wybranych skutków zdrowotnych narażenia na PM2,5 w Warszawie
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Koszty zdrowotne epizodu smogowego

Obliczenia skutków zdrowotnych pojedyńczego epizodu smogowego 
24.10 – 6.11.2015 (modelowanie HEAL Polska na podstawie danych 

z WIOŚ)



Wnioski
 Zanieczyszczenia powietrza (niska emisja), oprócz

poważnych powikłań zdrowotnych i przedwczesnej śmierci,
generują również znaczące straty finansowe

 Kalkulacja kosztów zdrowotnych to przedsięwzięcie
skomplikowane, dlatego wszelkie obliczenia powinny być
wykonywane według powszechnie uznanych i
sprawdzonych metod oraz uwzględniać możliwie
najobszerniejszą bazę danych

 Argumenty ekonomiczne w połączeniu z danymi
dotyczącymi zachorowalności/umieralności, są niezbędne w
celu efektywnego uświadamiania społeczeństwa na temat
szkodliwości oddychania zanieczyszczonym powietrzem



Dziękuję za uwagę

michał@env-health.org

Health and Environment Alliance (HEAL)

ul. Koszykowa 59/3,
00-660, Warszawa

www.healpolska.pl

www.facebook.com/HEALPolska

www.twitter.com/HEALPolska 


