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Sygn. 212/ZG/21 Warszawa, 16 września 2021 r. 

 
Szanowny Pan 

Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia RP 

 

Apel do Ministra Zdrowia o wzmocnienie działań na rzecz poprawy jakości 

powietrza poprzez poparcie nowych rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

zwracamy się do Pana w związku z wyjątkowymi okolicznościami, dzięki którym możliwa będzie 
skuteczniejsza ochrona zdrowia Polek i Polaków przed zanieczyszczeniem powietrza – aktualizacją 
rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dot. poziomów zanieczyszczeń powietrza. 

Zanieczyszczone powietrze uważane jest za największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanowi 
drugie główne źródło zgonów z powodu chorób niezakaźnych – tuż za paleniem tytoniu (wg WHO). 
Najnowsze badania naukowe podkreślają, że na zanieczyszczenia powietrza najbardziej narażone są dzieci, 
u których mogą one powodować negatywne konsekwencje na wszystkich etapach życia1. 

Zgodnie z danymi WHO zanieczyszczenia powietrza prowadzą do 7 milionów przedwczesnych zgonów 
na całym świecie, z czego do 400 tys. w samej Unii Europejskiej. Niestety Polska przoduje w europejskich 
statystykach – z niechlubną liczbą ok. 50 tys. przedwczesnych zgonów każdego roku. To trzy razy więcej, 
niż średnia unijna. 

Dlatego apelujemy do Pana, by – obok resortów zdrowia innych krajów Unii Europejskiej – także polskie 
Ministerstwo Zdrowia zaangażowało się w dyskusję na temat tego najpoważniejszego środowiskowego 
zagrożenia dla zdrowia, a także zobowiązało się do przestrzegania zapisów Deklaracji Ostrawskiej dla 
Europejskiego Regionu WHO (w której przedstawiciele Ministerstw Zdrowia zidentyfikowali najważniejsze 
działania mające na celu m.in. spełnienie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących jakości 
powietrza)2. 

Czas pandemii COVID-19 pokazał, że potrzebujemy zdecydowanych działań skierowanych na ochronę 
zdrowia i profilaktykę. Przykładami są zarówno inicjatywy unijne, takie jak uruchomienie tzw. Funduszu 
Odbudowy, jak i działania krajowe – m.in. kontynuacja programu Czyste Powietrze. Jednak, aby efektywnie 

 
1 https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/news/news/2019/3/noncommunicable-
diseases-and-air-pollution 

2 https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/news/news/2019/12/achieving-sustainable-
and-healthy-environments-for-all-celebrating-30-years-of-the-european-environment-and-health-process 
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rozwiązać problem zanieczyszczeń powietrza, potrzeby jest także wyraźny głos wsparcia ze strony 
Ministerstwa Zdrowia, wyrażony m.in. poparciem nowych rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia. 

Dlatego, jako grupa osób zawodowo zajmujących się kwestiami zdrowia publicznego i/lub jakości powietrza, 
zachęcamy Pana do spełnienia deklaracji ochrony zdrowia obywateli przed czynnikami 
środowiskowymi poprzez: 

● Wydanie stanowiska wyrażającego poparcie dla nowych rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia 
odnośnie poziomów zanieczyszczeń powietrza, a także zwrócenie się do Rządu o ich pełną 
implementację;  

● Aktywny udział w konsultacjach rewizji unijnej dyrektywy dot. jakości powietrza atmosferycznego 
koordynowanych przez Ministrów Środowiska (Klimatu i Środowiska) – w 2021/22 roku; 

● Przyjęcie konkluzji Rady Europejskiej jako manifestacji wspólnego zrozumienia przez Ministrów 
Zdrowia i Środowiska UE potrzeby walki z zanieczyszczeniem powietrza. 
 

Także zapisy Europejskiego Zielonego Ładu (EU Green Deal) czy Planu działania na rzecz zerowego 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby (Zero Pollution Action Plan) zawierają zobowiązania do bardziej 
restrykcyjnego dostosowania europejskich standardów jakości powietrza do rekomendacji WHO. 
Dodatkowo, stanowisko Ministerstwa Zdrowia wzywające do pełnego dostosowania się do nowych zaleceń 
WHO miałoby zasadnicze znaczenie dla ochrony zdrowia obywateli i obywatelek Europy w związku 
ze zbliżającą się rewizją unijnej dyrektywy w sprawie jakości powietrza. 

W załączonym dokumencie umieściliśmy pytania i odpowiedzi (Q&A) zawierające kluczowe informacje 
na temat zanieczyszczenia powietrza i jego wpływu na zdrowie oraz rekomendacje dot. polityki na rzecz 
redukcji zanieczyszczeń i ochrony zdrowia publicznego. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

Nicole Geryk 

Prezydent 
IFMSA-Poland 

 




