
 

  

 
 

Agenda konferencji on-line 

pt. "Polskie  miasta  dla   zdrowego  powietrza.  

 Jak ograniczyć koszty zdrowotne generowane przez 

transport?" 

17.12.2020 r. 
 
 

 
13.00-13.10 – Otwarcie. Powitanie przez przedstawiciela Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego 

 
 

13.10-13.25 - Prezentacja raportu CE DELFT - Health costs of air 
pollution in European cities and the linkage with transport/Koszty 
zdrowotne zanieczyszczenia powietrza w miastach  
europejskich i powiązanie z transportem  
(Lubomira Wengler, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych) 

 
 

13.25-13.30 - Kampania "Medics4CleanAir" 
(Lubomira Wengler, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych) 

 
 

13.30-13.40 - Omówienie wyników ankiety skierowanej do 50 dużych 
miast polskich: Polskie miasta dla zdrowego powietrza. Jak ograniczyć  
koszty  zdrowotne  generowane  przez  transport?   
(Daria Mirosławska, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych) 

 
 

13.40-13.50 - Prawne uwarunkowania ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniami (Miłosz Jakubowski, Fundacja Frank Bold) 

 
 

13.50-14.00 - Dobre praktyki w kształtowaniu infrastruktury 
transportowej na przykładzie miast europejskich i polskich  
(Urszula Stefanowicz, Polski Klub Ekologiczny Mazowsze) 

 
 

14.00-14.10 - Wpływ transportu drogowego na jakość powietrza 
atmosferycznego w aglomeracjach miejskich 
(Waldemar Wardencki, Politechnika Gdańska) 

 
 
 
 
 

 



14.10-14.20 - Perspektywa oceny narażenia zdrowotnego ze 

względu na zanieczyszczenie atmosfery z wykorzystaniem 

modelowania     jakości     powietrza      w      skali      kraju  

(Paulina  Jagielska,   Politechnika Warszawska) 

 

14.20-14.30     -     Społeczne     uwarunkowania     transformacji  

w kierunku powietrza wolnego od zanieczyszczeń. Organizacja 

społeczności  lokalnej   na   rzecz   zdrowego   powietrza   

(Tadeusz Jędrzejczyk, Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego) 

 

14.30-15.00 - przerwa obiadowa 
 
 

15.00-15.10   -   Skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza 
(Weronika Michalak, Heal Polska) 
 

 
15.10-15.20 - Jakie   są   zewnętrzne   koszty    zdrowotne niskiej 
emisji dla mieszkańca Polski? 
(Łukasz Adamkiewicz, European Clean Air Center) 

 
 

15.20-15.30       -       Wpływ        zanieczyszczenia        powietrza  
na zaburzenia psychiczne człowieka  
(Aleksandra Jastrzębowska, Gdański Uniwersytet Medyczny) 

 

15.30-15.40 - Zanieczyszczone powietrze a otyłość i nadwaga 
(Michał Brzeziński, Gdański Uniwersytet Medyczny) 

 
 

15.40-15.50 - Uprawianie sportu a świadomość zanieczyszczenia 
powietrza w czasie pandemii COVID-19 
(Wojciech Nazar, Gdański Uniwersytet Medyczny) 

 
 

15.50-16.00 - Konsumpcja – osiągnięcie i siła napędowa 
współczesnej cywilizacji i jednocześnie jej… przekleństwo 
(Monika Kosińska, Federacja Konsumentów) 

 
 

16.00-16.10 - Pacjenci wobec transportu zanieczyszczającego 
powietrze (Anna Sitek, Fundacja "My Pacjenci") 

 
 

16.10-16.30 - Dyskusja i komentarze 
 
 

16.30-16.35 - Zakończenie 


