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HEAL – reprezentuje interesy:

ponad 70 organizacji członkowskich z 30 różnych krajów

Lekarzy

Cel: promowanie lepszej polityki zdrowia 
publicznego w Polsce i za granicą

Ubezpieczycieli zdrowotnych

Organizacji pacjentów

Instytutów badawczych 
zdrowia publicznego

Pielęgniarek

Naukowców
Organizacji ekologicznych



 Czym są koszty zdrowotne zanieczyszczeń 
powietrza?

 Co się na nie składa? 

 Jak są obliczane?

 Przykładowe obliczenia skutków i kosztów 
zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza 

 Podsumowanie

Koszty ekonomiczne zanieczyszczeń powietrza:



Zanieczyszczenia powietrza - statystyki:

 45 000 przedwczesnych zgonów w Polsce 
(Żyrardów)

 430 000 przedwczesnych zgonów w Europie 
(Gdańsk)

 7 mln przedwczesnych zgonów na świecie 
(Bangkok)

 Dziesiątki milionów zachorowań na astmę, 
alergię, nowotwory; zawały; udary etc.

Źródło: Dane WHO, Cost Benefit Analysis of (..) 



Koszty? Jakie koszty?

Źródło: http://www.euro.who.int / wyborcza.pl 

http://www.euro.who.int/


Koszty? Jakie koszty?

Źródło: gramwzielone.pl

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) koszty zanieczyszczenia 

powietrza w Europie wynoszą ok. 1,6 biliona USD, powodując ok. 600 

tys. przedwczesnych zgonów (koszt ok. 1,4 biliona USD) oraz choroby 

(koszt ok. 200 miliardów USD)



 koszty hospitalizacji

 koszty utraconych dni pracy

 koszty rehabilitacji

 koszty (wcześniejszych) rent, emerytur

 koszty utraconych lat życia

 subwencje i dotacje

Zewnętrzne koszty zdrowotne:



Metodyka Komisji Europejskiej:

1 etap dotyczy określenia poziomu emisji 

zanieczyszczeń, np. elektrowni

2 etap charakteryzuje wzrost stężeń 

zanieczyszczeń wynikający z funkcjonowania 

źródła zanieczyszczeń

3 etap polega na określeniu liczby ludności 

narażonej na zanieczyszczenie powietrza 

spowodowane przez analizowane źródło

4 etap dotyczy analizy wpływu zanieczyszczeń 

powietrza na zdrowie za pomocą funkcji „stężenie 

– odpowiedź”

5 etap to monetyzacja skutków zdrowotnych, 

który uwzględniony jest w obliczeniach 

zewnętrznych kosztów zdrowotnych



Zanieczyszczenia powietrza, 
a przedwczesne zgony

Źródło: Hoek et al., 2013. Long-term air pollution exposure and cardio- respiratory mortality: a review

Wniosek: Każdy wzrost stężenia średniorocznego pyłu PM2.5 o 10 ug/m3 
powoduje wzrost ryzyka względnego zgonu o 6,2%



Ryzyko względne:

Załóżmy, że ryzyko względne zachorowania na raka płuc przy 

paleniu 5 papierosów dziennie wynosi 20%

Czyli: osoba paląca 5 papierosów dziennie ma o 20% większe 

ryzyko zachorowania na raka płuc, niż osoba niepaląca

Wniosek: osoba paląca 30 papierosów dziennie ma o 120% 

większe ryzyko zachorowania na raka płuc niż osoba niepaląca



Wybrane skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza, 
dla których określono ryzyko względne:

 umieralność, w tym z powodu: chorób układu 
oddechowego i chorób układu krążenia

 nowe przypadki zapaleń oskrzeli wśród dzieci

 nowe przypadki przewlekłych zapaleń oskrzeli 
wśród dorosłych

 utracone dni pracy

 hospitalizacje z powodu chorób układu krążenia
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Case Study #1 - koszty zdrowotne energetyki 
węglowej w Polsce:

Analiza ekspercka HEAL do raportu „Niepłacony rachunek. Jak 
energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie” (2014) 

Wnioski: Polacy co roku ponoszą zewnętrzne koszty energetyki 
węglowej w wysokości 12,5-34,4 mld PLN (3500 zgonów, 800 000 

utraconych dni pracy), w UE27: 64,87-179,12 mld PLN



Case Study #2 - koszty zdrowotne jednej elektrowni 
węglowej 

Wnioski: jedna elektrownia (o stosunkowo 
niedużej mocy) w ciągu swojego 
funkcjonowania może spowodować: 420 
przypadków przewlekłego zapalenia oskrzeli u 
dorosłych, 210 000 utraconych dni pracy,
2 040 przypadków zapalenia oskrzeli u dzieci 
oraz 500 przedwczesnych zgonów. 

Elektrownia węglowa w Łęcznej, zakładając 
okres jej funkcjonowania na ok. 40 lat, 
wygenerowałaby od 1,2 do 3,9 mld złotych 
zewnętrznych kosztów zdrowotnych.

Analiza ekspercka HEAL do raportu „Subwencje 
dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne” 
(2015) 



Źródło: Raport HEAL Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne. Studium przypadku elektrowni Łęczna 

Case Study #2 - koszty zdrowotne jednej 
elektrowni węglowej 
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Case Study #3 - koszty zdrowotne epizodu 
smogowego

Kalkulacja skutków zdrowotnych jednostkowego epizodu smogowego 
24.10 – 6.11.2015 (modelowanie HEAL Polska na podstawie danych z WIOŚ)

Źródło: Gazeta Wyborcza
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Case Study #4 - Ocena wybranych skutków zdrowotnych 
narażenia na PM2,5 w Warszawie w 2014* [dr. A. Badyda]

*Ze względu na ograniczoną dostępność niektórych danych dotyczących umieralności z określonych przyczyn, w przypadku

zgonów spowodowanych nowotworem płuca podane obliczenia dotyczą roku 2012, zaś zgonów z powodu chorób

krążeniowo-oddechowych, w tym także choroby niedokrwiennej serca, roku 2013.



Wnioski
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 Zanieczyszczenia powietrza, obok cierpienia i osobistych tragedii
ludzi dotkniętych związanymi z nimi chorobami, generują
wymierne i bardzo znaczące straty finansowe dla całych
gospodarek

 Kalkulacje kosztów zdrowotnych powinny być wykonywane
według powszechnie uznanych i sprawdzonych metod oraz
uwzględniać możliwie najwięcej danych wejściowych

 Argumenty ekonomiczne w połączeniu z danymi dotyczącymi
zachorowalności/umieralności, mają często większą moc w
podnoszeniu świadomości na temat szkodliwości oddychania
zanieczyszczonym powietrzem



Dziękuję za uwagę

weronika@env-health.org

HEAL Polska
ul. Koszykowa 59
00-600 Warszawa
+ 48 782 466 881


