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Jakość powietrza w Polsce



Emisja pierwotna 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 2011-2012 i Raport KOBIZE za 2009-2010

.

Spalanie węgla 

~ 43% emisji
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Udział pyłów wtórnych w stężeniu pyłu 

PM10

Żródło: K Juda Rezler M Reizer, J-P Oudinet. (2011): Determination and analysis of PM10 source 

apportionment during episodes of air pollution in Central Eastern European urban areas: The case of 

wintertime 2006. Atmospheric Environment 45 (2011) 6557-6566 

Kolor niebieski: 

stężenie pyłu PM10

Kolor żółty:

Udział pyłu 

wtórnego w 

stężeniu pyłu PM10

5



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
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1 Państwowy Monitoring Środowiska - Inspekcja Ochrony Środowiska. Ocena jakości powietrza w 

strefach w Polsce za rok 2013. Warszawa, 2014 



Materiały informacyjno –

edukacyjne HEAL na temat 

wpływu zanieczyszczeń 

powietrza na zdrowie



Czy wiesz, czym oddychasz?

Plakat informacyjny

Cel – wzrost świadomości wśród 

społeczeństwa nt. wpływu 

zanieczyszczeń powietrza na 

zdrowie

Dystrybucja – przychodnie, 

gabinety lekarskie, spotkania ze 

społecznością lokalną



Broszura HEAL o niskiej emisji

Celem broszury jest 

przedstawienie najnowszych 

wyników badań i polskich 

studiów przypadków o wpływie 

zanieczyszczeń powietrza (w tym 

spalania węgla) na zdrowie ludzi



Broszura HEAL o niskiej emisji

Grupy docelowe:

Lekarze: 

rodzinni, pulmonolodzy, 

alergolodzy i in.

Pacjenci: 

chorujący na schorzenia układu 

oddechowego, przewlekle 

chorzy i in.



Raport

Celem raportu jest ocena 

zewnętrznych kosztów 

zdrowotnych spowodowanych 

przez energetykę węglową w 

krajach Unii Europejskiej



Koszty zdrowotne energetyki
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Podsumowanie

• Wiedza społeczeństwa na temat wpływu 

zanieczyszczeń powietrza na zdrowie jest wciąż 

zbyt mała

• Działania edukacyjne nie są w stanie rozwiązać 

wszystkich problemów jakości powietrza

• Zintegrowane działania edukacyjne oraz 

rozwiązania systemowe są kluczem do 

poprawy jakości zdrowia publicznego



Dziękuję za uwagę!

Health and Environment Alliance (HEAL)

ul. Koszykowa 59/3,

00-660, Warszawa

lukasz@env-health.org

+48 792 468 018 

www.env-health.org

www.facebook.com/HEALPolska

www.twitter.com/HEALPolska 


