
Zanieczyszczenia 

powietrza w Polsce

Zagrożenia zdrowotne

Health and Environment Alliance, 2015



Główne źródła zanieczyszczeń powietrza

Źródło: KOBIZE 2014, Raport przekazany w marcu 2014 do Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji 

Środowiska (EEA) i Konwencji NZ w ramach konwencji LRTAP
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Do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza w Polsce  

zaliczamy:

• Emisje z gospodarstw domowych

• Energetykę

• Transport drogowy, lądowy, morski 

• Przyczyny naturalne: wybuchy wulkanów, pożary lasów 

etc. 

Główne szkodliwe cząstki zanieczyszczające powietrze: 

pyły zawieszone, ozon, benzo(a)piren, metale ciężkie, tlenek

węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki oraz benzen



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 2011-2012 i Raport KOBIZE za 2009-2010

.

Spalanie węgla 

~ 43% emisji
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Narażenie 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 



Narażenie na zanieczyszczenia 

powietrza w Polsce - fakty
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• Sześć z dziesięciu najbardziej zanieczyszczonych dużych miast 

Unii Europejskiej znajduje się w Polsce

• 97% ludności miejskiej Polski oddycha stężeniami pyłów 

powyżej poziomu rekomendowanego przez Światową Organizację 

Zdrowia (20 μg/m3). 

• Pod względem stężeń rakotwórczego benzo(a)pirenu Polska jest 

najbardziej zanieczyszczonym krajem w UE, a pod względem 

pyłów – na trzecim miejscu zaraz po Bułgarii i Rumunii.

• Kraków jest trzecim najbardziej zanieczyszczonym dużym 

miastem Unii Europejskiej



Skutki zdrowotne zanieczyszczeń 

powietrza 

Źródło: HEAL 2013 „Unpaid health bill”, na podstawie APHEKOM 2012, Pope & Dockery 2006
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Długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza może 

powodować przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), 

nowotwory płuc oraz wiele innych schorzeń, takich jak:

• astma oskrzelowa

• rozedma płuc i oskrzeli

• przewlekłe zapalenie oskrzeli

• niewydolność dróg oddechowych

Szczególnie narażone są dzieci, które wdychają 

więcej powietrza w przeliczeniu na kg masy ciała. 

Źródło: J. Sunyer et al.: Urban air pollution and chronic obstructive pulmonary disease: a review. 

European Respiratory Journal. 2001, 17(5), s. 1024–1033 

Skutki zdrowotne zanieczyszczeń 

powietrza 
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Większość badań wskazuje, że krótkoterminowa 

ekspozycja (od kilku godzin do kilku dni), może powodować 

bezpośrednie zgony z powodu chorób układu naczyniowo –

sercowego, a także zdarzenia niezakończone zgonem:

• zawał mięśnia sercowego

• niewydolność serca

• zaburzenia rytmu serca

• udar  

Źródło: Robert D. et al.: Particulate Matter Air Pollution and Cardiovascular Disease: An Update to 

the Scientific statement From the American Heart Association. 2010 American Heart Association

Skutki zdrowotne zanieczyszczeń 

powietrza 



Skutki zdrowotne zanieczyszczeń 

powietrza 
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Pozostałe schorzenia związane z narażeniem na 

zanieczyszczenia powietrza:

• przedwczesne porody,

• powikłania ciąży,

• uszkodzenia rozwoju płodu,

• zaburzenia układu nerwowego

• zaburzenia poznawcze w wieku starszym

• zaostrzenie objawów istniejących chorób

Źródło: IARC: Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths. Press release n°

221, 17 October 2014
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Skutki zdrowotne zanieczyszczeń 

powietrza - podsumowanie

Każdego roku 45 000 osób w 

Polsce umiera przedwcześnie 

z powodu zanieczyszczeń 

powietrza

Podążając w kierunku 

gospodarki emisyjnej 

możemy uniknąć 

przedwczesnych zgonów i 

chorób wielu osób w Polsce

www.healpolska.pl

Dowiedz się więcej na:

http://www.healpolska.pl/


Więcej informacji:

www.healpolska.pl

Health and Environment Alliance (HEAL)

ul. Koszykowa 59/3,

00-660, Warszawa

lukasz@env-health.org

+48 792 468 018 

www.healpolska.pl

www.facebook.com/HEALPolska

www.twitter.com/HEALPolska 

http://www.healpolska.pl/

