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JAKIE SĄ ZEWNĘTRZNE KOSZTY ZDROWOTNE 
NISKIEJ EMISJI DLA MIESZKAŃCA POLSKI?

POLSKIE MIASTA DLA ZDROWEGO POWIETRZA. 
JAK OGRANICZYĆ KOSZTY ZDROWOTNE GENEROWANE PRZEZ TRANSPORT?



Zewnętrzne koszty zdrowotne zanieczyszczeń powietrza 
dla Polski przedstawiane są w raportach 
międzynarodowych, w związku z dostępnymi 
metodykami i danymi.

Raport
pt. „Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji 
zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-
komunalnego”

zawiera informacje z wyników analiz 
międzynarodowych i korzystając z istniejących danych 
krajowych odnosi je do sektora tzw. niskiej emisji.

Autor:

 Łukasz Adamkiewicz

Recenzenci:

 Michał Krzyżanowski, Krzysztof Skotak



METODYKA OBLICZEŃ ZEWNĘTRZNYCH KOSZTÓW 
ZDROWOTNYCH
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UDZIAŁ SEKTORA NISKIEJ EMISJI W EMISJI W EMISJI PYŁU 
PM2.5 W POLSCE W 2016 R. WG RAPORTU KOBIZE



UDZIAŁ NISKIEJ EMISJI W STĘŻENIU PYŁU PM2.5

Raport TSAP (Thematic Strategy on Air Pollution) opracowany w 2014r. na zlecenie Komisji 
Europejskiej przez instytut IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis)



OCENA POPULACJI NARAŻONEJ NA ZANIECZYSZCZENIA 
POWIETRZA

Stężenia pyłu PM2.5 ważone populacyjnie na obszarach miejskich i pozamiejskich w 
Polsce



OCENA SKUTKÓW ZDROWOTNYCH EKSPOZYCJI NA 
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Szacowane skutki zdrowotne sektora niskiej emisji na zdrowie populacji 
Polskiej sumarycznie



MONETYZACJA SKUTKÓW ZDROWOTNYCH 

 Do określenia zewnętrznych kosztów zdrowotnych w tej analizie
wykorzystano dostępne wyceny wartości przedwczesnych
zgonów i utraconych lat życia.

 Analizowano wskaźniki: Organizacji Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju (OECD), Banku Światowego, Unii Europejskiej i
publikację naukową uwzględniającą m.in. obszar Polski.
 Wskaźnik minimalny to 25 tys. euro (wartość z 2010 roku) dla wartości

utraconego roku życia, a maksymalna to 1,57 mln euro (wartość z 2010
roku) dla przedwczesnego zgonu.



MONETYZACJA SKUTKÓW ZDROWOTNYCH CD.

Zewnętrzne koszty zdrowotne tzw. niskiej emisji w Polsce z podziałem na obszary miejskie 
i wiejskie dla lat 2009–2016



 Liczba przedwczesnych zgonów związanych z tzw. niską emisją kształtuje się w 
przedziale 19-22 tys. rocznie.

 Populacja Polski co roku „traci” ok. 392-495 tys. lat życia.

 Wskaźniki skrócenia długości życia dla Polski związanego z udziałem niskiej emisji w 
jakości powietrza zawiera się w przedziale 8,0–10,4 miesiąca dla terenów miejskich i 
5,9-8,7 miesiąca dla obszarów pozamiejskich. 

 W 2016 roku zewnętrzne koszty zdrowotne niskiej emisji w Polsce wynosiły, w 
zależności od przyjętej metodyki wyceny zdrowia, między 12,8 mld euro a 30,0 mld 
euro (wartość waluty z 2010 roku). 

 W przeliczeniu na mieszkańca Polski, w 2016 roku zewnętrzny koszt zdrowotny niskiej 
emisji na osobę wynosił między 300 a 800 euro.
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