
Informacja o konferencji w formule on-line pt. „Polskie miasta dla zdrowego 

powietrza.  Jak ograniczyć koszty zdrowotne generowane przez transport” 

(17.12.2020 g.13.00-16.35) 

#CleanAirHealthyCities 

Organizatorzy: 

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych we współpracy z Gdańskim 

Uniwersytetem Medycznym. 

Kontekst: 

-W wielu europejskich miastach zanieczyszczenie powietrza stanowi poważne 

zagrożenie dla zdrowia ludzi.  

-W przypadku Europy WHO szacuje, że liczba przedwczesnych zgonów 

przypisywanych zanieczyszczeniu powietrza wynosi ponad 500 000 (WHO 

Europa, 2018), z czego 400 000 przedwczesnych zgonów w UE-27 i UK. 

-Śmiertelność i zachorowalność spowodowane zanieczyszczeniem powietrza  

obniżają dobrobyt obywateli, generują koszty zdrowotne, bezpośredni np. 

hospitalizacja, i pośrednie, np. zachorowalność, umieralność, nieobecność w 

pracy. 

-Naukowcy zaczynają pisać o prawdopodobnym związku zanieczyszczenia 

powietrza z pandemią COVID-19 (osoby z chorobami współistniejącymi gorzej 

radzą sobie z wirusem, częściej też dochodzi do ich zgonów; wśród chorób 

współistniejących są i te, które stanowią efekt ekspozycji na złej jakości 

powietrze. 

-Globalnie zanieczyszczenie powietrza jest uważane za czwartą co do wielkości 

przyczynę zgonów wśród wszystkich zagrożeń dla zdrowia, przewyższające 

jedynie nadciśnienie, dietę i palenie (Health Effects Instytute, 2018). 

 

Prelegenci (określenie w agendzie konferencji) : 

– przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w walkę o czyste 

powietrze (np. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Heal Polska, 

European Clean Air Center, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, 

Fundacja Frank Bold;  

-przedstawiciele nauki penetrujący temat  źródeł i przyczyn zanieczyszczenia 

powietrza, w tym zanieczyszczeń transportowych, w kontekście jego wpływu na 



zdrowie i kosztów społecznych, które pociąga ( Politechnika Gdańska, Gdański 

Uniwersytet Medyczny; 

-przedstawiciele organizacji pacjenckiej (Fundacja „My Pacjenci) i 

konsumenckiej (Federacja Konsumentów), zainteresowani uświadamianiem tych 

grup co do problemów zdrowotnych jakie niesie tzw. smog oraz wykształceniem 

u nich postaw proekologicznych. 

 

Tematy poruszane podczas konferencji: 

-prezentacja trzech dokumentów, tj. 

Dokument pierwszy - Raport CE Delft „Koszty zdrowotne zanieczyszczenia 

powietrza w miastach europejskich w powiązaniu z transportem” :  

Raport został przygotowany przez holenderską niezależną instytucją doradczą i 

badawczą CE DELFT na zamówienie konsorcjum organizacji pozarządowych z 

10 krajów UE, koordynowanego przez organizację patronacką EPHA (European 

Public Health Alliance). Wśród tych organizacji Polskie Towarzystwo 

Programów Zdrowotnych. 

Badanie objęło 432 duże miasta europejskie , w tym 35 miast polskich. Badanie 

to, poprzez swoją skalę, należy do największych tego rodzaju przedsięwzięć. 

Raport określa wartość pieniężną leczenia, przedwczesnej śmierci, utraconych 

dni roboczych i innych kosztów zdrowotnych spowodowanych przez 3 substancje 

zanieczyszczające powietrze: pył zawieszony (PM), ozon (O₃) i dwutlenek 

azotu (NO₂ ) . 

 

Badania były przeprowadzane na „cudzych” danych : Eurostat i Audit Urban. 

 

Podstawowe wyniki:  

• We wszystkich 432 miastach  (łączna populacja: 130 mln mieszkańców) 

ujęte ilościowo koszty społeczne wyniosły w 2018 r. > 166 mld euro, czyli 

średnio 385 mln euro na miasto rocznie.  

• Londyn jest miastem o najwyższych kosztach społecznych. W 2018 r. 

straty w zakresie dobrobytu dla jego 8,8 mln mieszkańców wyniosły 

łącznie 11,38 mld euro.  

http://www.ptpz.pl/zdrowepowietrze
http://www.ptpz.pl/zdrowepowietrze


• Za Londynem uplasował się Bukareszt, z rocznymi stratami w zakresie 

dobrobytu w wysokości 6,35 mld euro oraz Berlin, z rocznymi stratami w 

wysokości 5,24 mld euro.  

• Wielkość miasta jest kluczowym czynnikiem wpływającym na całkowity 

wymiar kosztów społecznych: wszystkie miasta powyżej 1 miliona 

mieszkańców znajdują się w pierwszej dwudziestce 25 miast o 

najwyższych kosztach społecznych wynikających z zanieczyszczenia 

powietrza 

• Pięć miast o najwyższych kosztach społecznych to Londyn (11,38 mld 

euro, a następnie Bukareszt (6,35 mld euro), Berlin (5,24 mld euro), 

Warszawa (4,22 mld euro) i Rzym (4,11 mld euro). 

• W 2018 r. średnio każdy mieszkaniec miasta europejskiego poniósł stratę 

w wysokości  > 1250 euro rocznie z powodu bezpośrednich i pośrednich 

strat zdrowotnych związanych z niską jakością powietrza, co stanowi 3,9% 

dochodu osiąganego przez mieszkańców miast. 

• Dane  są bardzo zróżnicowane w zależności od miasta: 

 - w Bukareszcie całkowite straty w zakresie dochodu wynoszą ponad 3 000 

euro na mieszkańca rocznie, a w Santa Cruz de Tenerife w Hiszpanii nie 

przekraczają one 400 euro .  

-W wielu miastach w Bułgarii, Rumunii i Polsce koszty społeczne związane ze 

zdrowiem wynoszą od 8 do 10% uzyskiwanych dochodów. Większość z tych 

kosztów związana jest z przedwczesną umieralnością: w 432 badanych miastach 

średni udział śmiertelności w całkowitych kosztach społecznych wynosi 76,1%.  

-W ramach 25 miast zajmujących najwyższe pozycje pod względem 

wysokości kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w 2018: 

• Warszawa – 4 miejsce – 4,222,683, 712 euro 

• Metropolia Śląska – 6 miejsce – ponad 3,596,193, 823 euro.  

• Kraków – 22 miejsce – 1,490,117,352 euro. 

• Wrocław 25 miejsce – 1,239,552,247 euro. 

  

• Polskie miasta -jedne z najbardziej zanieczyszczonych: 

-Spośród 5 miast objętych badaniem z największym stężeniem pyłów PM2.5 

- Bielsko-Biała, Metropolia Śląska, Kraków i Rybnik,  



-w przypadku pyłów PM10 - dwa miasta – Rybnik i Pabianice 

• Spośród 10 miast z najwyższym udziale kosztów społecznych w PKB: 

• 3 miejsce-Aglomeracja Śląska- 8,6 % 

• 5 miejsce -Bielsko-Biała – 8,6 % 

• 7 miejsc – Rybnik – 8,5% 

• 9 miejsce – Kraków – 8,1 % 

• Żadne polskie miasto nie znalazło się w 10 miast z najniższym udziałem w 

PKB  

 

 

Dokument drugi – zredagowany przez międzynarodową koalicję profesjonalistów 

medycznych, zaniepokojonych wpływem transportu drogowego na złą jakość 

powietrza „Manifest dla zdrowego transportu po-Covid” , wystawiony 7.09.2020 

r. ,on-line, do podpisu przez innych profesjonalistów medycznych , szeroko 

pojętych (także studenci nauk medycznych i nauk o zdrowiu). Podpisy będą 

zbierane również w2021 r. Manifest zawiera krótki apel do decydentów 

politycznych o pilne zajęcie się kwestią zanieczyszczeń transportowych. 

 

Dokument trzeci- Analiza ankiet skierowanych do 50 dużych miast polskich , 

mających na celu ustalenia, jakie działania miasta podejmuję lub chcę w 

przyszłości podjąć w celu dążenia do lepszej jakości powietrza na ich terytoriach. 

 

Oprócz prezentacji ww. dokumentów, także wystąpienia dot. źródeł 

zanieczyszczenia powietrza, roli transportu drogowego w zanieczyszczaniu 

powietrza, związku między jakością powietrza a zdrowiem, przedstawieniu 

rozwiązań proekologicznych, np. dobrych praktyk w kształtowaniu infrastruktury 

transportowych w wybranych miastach. 

 

 


