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Zakres prezentacji 

• Ministerstwo Zdrowia – zaangażowanie w 
proces poprawy jakości powietrza

• Diagnoza – ekspozycja, skutki zdrowotne

• Działanie – rząd, samorządy, obywatele

• Plany i wyzwania 



Styczeń 2017 – SMOG nawiedza 
Polskę 







Najbardziej zanieczyszczone miasta w 
Polsce – PM10



Średnioroczne stężenie B(a)P w  miastach w Polsce 





Rekomendacje dla Rady Naukowej przy Ministrze 
Zdrowia – 7.02.2017

1. Uznanie zanieczyszczeń powietrza za ważny czynnik ryzyka 
chorób  układu krążenia, układu oddechowego, zaburzeń 
przebiegu i wyniku ciąży oraz negatywnie wpływający na zdrowie 
i rozwój dzieci.

2. Upowszechnienie wiedzy z zakresu jakości powietrza i wpływu 
na zdrowie (w ramach Narodowego Programu Zdrowia): 
• wśród profesjonalistów i kadr medycznych (MZ)
• w uczelniach kształcących w dyscyplinach naukowych zdrowia 

(MZ, MNiSW) 
• w  szkołach podstawowych i średnich (MEN) 
• zwiększanie  świadomości Polaków  dot.  skutków 

zdrowotnych ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza (NPZ)
• upowszechnienie wiedzy o skutkach zdrowotnych i 

ekonomicznych zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
wśród polityków i działaczy samorządowych (NPZ) 



Na szczycie ONZ I szczycie na temat NCDs i 
towarzyszącym mu Third UN High-level Meeting 

on Non- Communicable Diseases, uznano w 
sposób bardziej formalny zanieczyszczenie 

powietrza jako jeden z pięciu czynników ryzyka 
tych chorób. 

Zanieczyszczenia powietrza –
jedno z  pięciu głównych zagrożeń zdrowia 



Rekomendacje dla Rady Naukowej przy 
Ministrze Zdrowia – 7.02.2017

3. Wypracowanie i promowanie dobrych praktyk w celu ograniczania 
ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza

• w zakresie zachowań indywidualnych (np. niespalanie odpadów, 
korzystanie z transportu publicznego, itp.)

• w zakresie działań samorządowych (np. tworzenie stref o obniżonej emisji, 
promowanie wykorzystania paliw niskoemisyjnych, działania obniżające 
zapotrzebowanie na energię

4. Wdrożenie kompleksowych badań naukowych populacyjnych dot. skutków 
zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Polsce 
• (NPZ, NCN, NCBiR):
 ocena skutków zdrowotnych za pomocą badań kohortowych i przy użyciu 

analiz szeregów czasowych
 systematyczna ocena skuteczności prowadzonych działań mających na 

celu redukcję narażenia na szczeblu krajowym i regionalnym (NPZ, NCN, 
NCBiR)



Rekomendacje dla Rady Naukowej przy Ministrze 
Zdrowia – 7.02.2017

5. Dostarczanie argumentów prozdrowotnych Rządowi dla dobrej 

legislacji w celu redukcji epizodów smogowych i ekspozycji 

długookresowych: 

 normy na jakość paliw kopalnych (dot. rynku dla odbiorcy 

indywidualnego),

 normy emisyjne na wszystkie piece, w których spala się paliwa stałe,

 całkowity zakaz spalania odpadów,

 minimalne normy dotyczące emisji spalin przy rejestracji 

samochodów,

 krajowy system informowania o ryzyku zdrowotnym związanym z 

jakością powietrza z uwzględnieniem prognoz krótkoterminowych 

(aplikacje dla pacjentów i innych grup wysokiego ryzyka oraz 

jednostek ochrony zdrowia) 



Rekomendacje dla Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia –
7.02.2017

6. Dostarczanie argumentów prozdrowotnych samorządom przy podejmowaniu działań 

w celu redukcji epizodów smogowych i ekspozycji długookresowych. 

• dopłaty do termomodernizacji budynków (zmniejszenie zapotrzebowania na energię)

• dopłaty na obszarach podmiejskich do wymiany pieców na paliwa stałe na niskoemisyjne

• dopłaty w małych miastach i wsiach do wymiany starych pieców na paliwa stałe na 

nowoczesne 

• w dużych miastach i aglomeracjach lokalnych nowe przepisy miejskie:

 zakaz spalania paliw stałych gdzie dostępny jest gaz w dni  kiedy ogłoszony jest 

alarm smogowy  

 zakaz wjazdu samochodów nie spełniających norm do centrów miast w dni  kiedy 

ogłoszony jest alarm smogowy  

 kontrola pieców na paliwa stałe i spalanych paliw (odpadów)

 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych do miast (platformy przeładunkowe)

 podłączenie do miejskiej sieci grzewczej domów i kamienic w centrach miast







Źródła finansowania przedsięwzięć 
sprzyjających poprawie jakości



Środki przeznaczone na ochronę powietrza a PKB



Apel uczestników Konferencji
„Dum spiro spero „  – Póki oddycham mam nadzieje



Powołanie Zespołu – 17.05.2018 



Rozporządzenia ME w sprawie wymagań jakościowych dla 
paliw stałych 

projekt trafia do MZ - 17.08.2018
uwagi do  20.08.2018

• Parametry siarki całkowitej określone w obecnym brzmieniu 
projektowanego rozporządzenia są na zbyt wysokim 
poziomie, aby móc zagwarantować poprawę jakości powietrza 
oraz bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi.

• Siarczany powstające w wyniku spalania mają działanie 
drażniące na drogi oddechowe oraz błony śluzowe. Wpływa to 
na zaostrzenie objawów choroby u osób z alergią oraz 
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP). 



Wielkość ziaren pyłu – uwagi Zespołu

• Protest przeciwko  propozycji dot. paliw o wielkości 
ziarna od 0 (zero) mm – nazywanych  przewrotnie 
„ekomiałem”. 

• Spalanie takiego paliwa prowadzi do wysokich 
poziomów zanieczyszczeń powietrza i strat w zdrowiu, i 
nie powinno być dopuszczone w gospodarstwach 
domowych niewyposażonych w instalacje odsiarczania i 
odpylania spalin. 

• Rozporządzenie nie definiuje typu węgla dopuszczonego 
do spalania w kotłach 5tej klasy i Ecodesign. 

• Bez znacznego obniżenia zawartości siarki, popiołu i 
wilgoci w ekogroszku, emisja zanieczyszczeń z tych 
kotłów będzie wyraźnie przekraczała założone poziomy. 



Ograniczenie liczby zgonów
• Redukcja  stężeń zanieczyszczeń  w najbardziej zagrożonych 

miejscowościach do poziomu rekomendowanego przez WHO pozwoli 
na zmniejszenie o: 

• 10 - 17% przedwczesnych zgonów z przyczyn naturalnych w grupie 
30 lat+;

• 18 – 21% liczby zachorowań na zapalenie oskrzeli wśród dzieci w 
grupie 6-18 lat;

• 24% – 40 % przypadków nowych zachorowań na przewlekłe 
zapalenie oskrzeli wśród dorosłych w grupie 18 lat+;

• 8% - 13 % liczby dni absencji zawodowej.

• Przedstawione wyniki analizy dotyczą skutków zdrowotnych ekspozycji 
rocznej.

• Dodatkowo z powodu wysokich stężeń krótkoterminowych (dni, 
tygodnie) zwiększa się ryzyko zaostrzeń chorób przewlekłych uk. 
oddechowego i krążenia, które mogą zakończyć się nieplanowaną 
hospitalizacją. 

• Natomiast osoby z astmą, w szczególności dzieci, w wyniku epizodów 
smogowych mają częstsze symptomy tej choroby. 



Ekspozycja populacji Polski na stężenia SO2 przekraczające 
rekomendacje WHO

Ekspozycja populacji 
Polski na dobowe
stężenia dwutlenku 
siarki przekraczające 
rekomendacji WHO* 
w roku 2015 na 
podstawie GIOŚ 

*WHO wskazuje na najwyższe 
stężenie w roku, z powodu 
braku danych wykorzystaliśmy 
4-te największe



Nowe normy jakości węgla określone w 
rozporządzeniu Ministerstwa Energii

• Wciąż można sprzedawać nieczysty, zasiarczony 
węgiel – limit zawartości siarki obniżono z 1,8 proc. 
do… 1,7 proc.

• Ze sprzedaży wyeliminowano węgiel najgorszej 
jakości – muły węglowe i flotokoncentraty.

• Ale wciąż dostępny jest miał węglowy, choć tylko do 
użytku w gospodarstwach domowych i instalacjach o 
mocy cieplnej poniżej 1 MW. 

• Ma zostać ostatecznie wyeliminowany ze sprzedaży 
dopiero od połowy 2020 roku.



Ministerstwo Energii prosi o dane o kosztach 
zdrowotnych

• W związku z pracami nad Krajowym planem na rzecz 
energii i klimatu na lata 2021-2030, Ministerstwo 
Energii  zwróciło się do MZ z prośbą „o udostępnienie 
danych i analiz wykorzystywanych do oceny kosztów 
zdrowotnych emisji zanieczyszczeń związanych z 
użytkowaniem paliw i energii”.

• Ministerstwu Energii znana jest już analiza MPiT
„Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji zanieczyszczeń 
powietrza z sektora bytowo-komunalnego” (stworzona 
przez członków Zespołu), chodzi więc o udostępnienie 
innych analiz w zakresie skutków zdrowotnych niskiej i 
wysokiej emisji 



Raport NIK
Konkluzja raportu

• Wskazanie zdrowia ludności jako wiodącego celu działań 

dotyczących poprawy jakości powietrza 

• Niezbędna jest radykalna intensyfikacja tych działań dla 

zmniejszenia znaczących strat w zdrowiu społeczeństwa Polski. 



W sprawie zaleceń NIK dla MZ 
Ad 1. Dla pomiarów stężeń zanieczyszczeń prowadzonych przez gminy 

mogłyby być wykorzystywane nie tylko (stosunkowo drogie) metody 

referencyjne, ale również prostsze wskaźniki o ile potwierdzono ich 

równoważność z metodami referencyjnymi. 

Ad 2. Punkt ten zawiera szereg częściowo niezależnych, choć równie 

potrzebnych, zaleceń. Będzie on wymagał opracowania standardowej 

metodyki badań jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, zapewniającej 

porównywalność badań prowadzonych przez różnych wykonawców.

Należy założyć, że efektywność urządzeń ochronnych (oczyszczaczy 

powietrza) będzie zależała nie tylko od typu i jakości urządzeń, lecz 

również 

• od położenia, konstrukcji i stanu technicznego budynku jak również

• od typu i sposobu korzystania z systemu jego wentylacji oraz

• innych lokalnych czynników.



Raport NIK  -odp. Zespołu

Ad 3. Rozpoczęcie w Polsce zalecanych badań potwierdzających światowe 

wnioski i wzbogacające dowody naukowe o szkodliwości zanieczyszczeń 

jest niewątpliwie potrzebne. 

Należy założyć, że przynajmniej część z tych badań powinna  realizować  

projekty odpowiadające na istotne problemy społeczne i należałoby 

zabezpieczyć odpowiednie systemy ich finansowania, uwzględniające ich 

charakter. 

Należy też rozważyć możliwość większego zaangażowania polskich ośrodków 

badawczych w badania międzynarodowe (n.p. w ramach programów U.E.) 

dotyczących zdrowotnych aspektów zanieczyszczeń powietrza. 



Raport stworzony 
przez członków 
zespołu –
opublikowany 
sierpień 2018



Cel raportu

• Oszacowanie zewnętrznych kosztów zdrowotnych 
sektora  komunalno-bytowego nazywanego 
powszechnie „niską emisją”

• Próba zobrazowania, jak ogromne są społeczne i 
ekonomiczne konsekwencje ogrzewania domów 
paliwami złej jakości.



Ocena skutków zdrowotnych ekspozycji 
na zanieczyszczenia powietrza

Szacowane skutki zdrowotne sektora niskiej emisji na zdrowie populacji Polskiej sumarycznie



Monetyzacja skutków zdrowotnych 

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



Potencjalną przyczyną wzrostu liczby zgonów w styczniu 
2017 roku jest skokowe pogorszenie jakości powietrza, 
które może rodzić gwałtowne konsekwencje zdrowotne u 
osób szczególnie podatnych, w tym ze strony układu 
krążeniowo-oddechowego



Ocena przyczyn podwyższonej umieralności ludności Polski na początku 2017 roku

Bogdan Wojtyniak1, Daniel Rabczenko1, Mirosław Czarkowski2, Krzysztof Skotak3

• Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 

• w styczniu 2017 roku zaobserwowano 44,4 tysiące zgonów , podczas gdy 

• w styczniu 2016 r. – 33,3 tys. 

• w  styczniu 2015 r. 33,6 tys. (Biuletyn Statystyczny, 2017). 

• Nadwyżka liczby zgonów w styczniu, oszacowana na podstawie pierwszej 
prognozy, wynosi 9,0 tys. (95% P.U.: 6,1 – 12,2; natomiast z drugiego modelu 
(regresyjnego) 4,5 tys. (95% P,U,: 1,0 – 7,7). 

• Nadwyżkę tę w połowie tłumaczą panujące niekorzystne warunki 
atmosferyczne (bardzo niska temperatura), bardzo wysokie zanieczyszczenia 
powietrza drobnymi pyłami oraz wysoka liczba przypadków grypy i infekcji 
grypopodobnych



Ryzyko hospitalizacji dzieci

Ryzyko hospitalizacji dzieci w 

dniu z najbardziej 

zanieczyszczonym 

powietrzem w roku rośnie o 

co najmniej 12,6 proc. w 

stosunku do ryzyka 

oczekiwanego przy poziomie 

zanieczyszczeń nie 

przekraczającym norm rocznych 

WHO. Taka skala problemu 

dotyczy obszarów, na których 

znajduje się aż 1000 

przedszkoli. W trakcie 10 dni z 

najwyższymi stężeniami 

zanieczyszczeń, w skrajnych 

przypadkach ryzyko 

hospitalizacji rośnie nawet o 

30 proc. 

Polskie przedszkola w smogu 











Spalanie śmieci – brudna 
sprawa 

Siekiera w domu musi być

Mariusz Dziędziel





Zmiany klimatu a zdrowie – Lancet countdown report 2018



Choroby przenoszone przez wodę i żywność –
priorytet dla zdrowia



Plany na przyszłość – lepsza jakość 
powietrza

• Wspierać MZ w argumentach na rzecz walki ze 
„smogiem komunikacyjnym”

• Wspierać samorządy i organizacje centralne w 
argumenty zwiększające świadomość Polek i Polaków  
w zakresie źródeł zanieczyszczeń powietrza 

• Budować systemu działań przy poziomach 
informowania i alarmowych wspólnie z 
Ministerstwem Środowiska 



Plany MZ
• Raport otwarcia prezentujący obecny stan wiedzy na temat 

związku zmian klimatu ze stanem zdrowia i formułującego 
kierunki potrzebnych, pogłębionych analiz w Polsce z 
wykorzystaniem wskazań WHO.

• WHO lista przewlekłych chorób klimatozależnych oraz 
zakaźnych związanych z długofalowymi zmianami klimatycznymi 
oraz nagłymi zdarzeniami pogodowymi.

• Szczegółowe badania dotyczące wzrostu częstości patogenów i 
wektorów patogenów w środowisku w Polsce w związku ze 
zmianami klimatycznymi. 

• Pilotażowe badania laboratoryjne wektorów na obecność 
nowo pojawiających się patogenów nie objętych obecnie 
systemem nadzoru epidemiologicznego. 



Plany MZ - cd

• Badania chorób wektorowych - częstości występowania boreliozy z Lyme i 
innych wybranych jednostek chorobowych przenoszonych przez kleszcze.

• Analiza związku czynników klimatycznych z chorobami i nagłymi 
zdarzeniami zdrowotnymi.

• Analiza związku nagłych niekorzystnych zdarzeń klimatycznych ze stanem  
zdrowia społeczności lokalnych (badanie ekologiczno-porównawcze). 

• Konferencje informacyjne dla władz samorządowych, decydentów oraz 
mediów celem przybliżenia parterom społecznym i samorządowym 
problemów klimatycznych uwarunkowań sytuacji zdrowotnej i 
potencjalnych sposobów zmierzających do zapobiegania i ograniczania 
negatywnych skutków zdrowotnych tych problemów.

• Raport końcowy, zawierający trendy i prognozy umieralności i 
chorobowości z powodu chorób klimatozależnych, a także wnioski i 
rekomendacje dla jednostek systemu ochrony zdrowia w zakresie adaptacji 
do zmian klimatu, w oparciu o rekomendacje WHO lub innych uznanych 
międzynarodowo organizacji lub instytucji.



I aby było więcej takich dni….

Główny inspektorat ochrony środowiska
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska 

Airly
4.12.2018 godz 11:27



Dziękuję za uwagę


