
Stan powietrza w Polsce – analiza i rekomendacje 
wynikające z raportu Global Compact „Zrównoważone 
miasta – życie w zdrowej atmosferze”.

„Musimy rozszerzyć skalę rozwoju zrównoważonych źródeł energii, w szczególności w krajach 
rozwijających się. Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i zmiany klimatyczne muszą iść w parze. 
Porozumienie klimatyczne wzmocni działania na rzecz klimatu i odegra znaczącą rolę w realizacji Celów
Zrównoważonego Rozwoju. Zmiany klimatu osłabiają wzrost gospodarczy, a tradycyjne modele rozwojowe 

dodatkowo pogłębiają problem. Teraz zyskaliśmy holistyczne podejście.”

Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ





Cele Zrównoważonego Rozwoju





Zrównoważone miasta fundamentem działań 
w kwestii poprawy jakości powietrza





Ministerstwo Zdrowia o kosztach chorób 
spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza

Według Ministerstwa Zdrowia w Unii Europejskiej koszty chorób spowodowanych 
zanieczyszczeniami powietrza wynoszą wg dostępnych szacunków około 940 mld 
euro rocznie. Szacuje się, że w samej tylko Warszawie całkowite koszty zdrowotne 

zanieczyszczeń powietrza wynoszą od 6 mld do 18 mld rocznie. Koszty te to nie 
tylko wydatki na leczenie ale także koszty pracodawców wynikające z 

nieobecności pracownika, wydatki publiczne na świadczenia rentowe czy 
mniejsze PKB.



Zdrowie człowieka a stan środowiska 
• Zdrowie człowieka i stan środowiska są ściśle powiązane z jakością jego trzech 

podstawowych elementów – gleby, wody i powietrza. Jednak to jakość powietrza 
ma decydujące znaczenie w procesie zanieczyszczania środowiska.

• Szacuje się (w 2000.r), że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest 
krótsze z powodu zanieczyszczenia powietrza o ponad 8 miesięcy w roku, a ilość 
przedwczesnych zgonów w UE to prawie 400 tysięcy.



Zanieczyszczenie powietrza w Polsce 
pyłem PM 2,5, pyłem PM 10 oraz 

Benzo[A]pirenem





Zanieczyszczenie Benzo[A]pirenem w Europie:



Roczne stężenia Benzo[A]pirenu w wybranych 
miejscowościach UE



Pomiary stacji monitoringu powietrza w Polsce



Ilość dni z przekroczoną dobową normą dla 
stężenia PM10 w 2011 roku – ranking miast 

europejskich



Średnioroczne stężenie pyłów PM10 w 
Warszawie w latach 2004-2014



Niska emisja – palący problem polskich domów 
jednorodzinnych

Niska emisja która pochodzi z ogrzewania domów węglem i drewnem jest głównym 
źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi, wielopierścieniowymi 

węglowodorami aromatycznymi, dioksynami. 

To ona powoduje, że Polska jest czerwoną plamą na europejskiej 
mapie zanieczyszczeń powietrza.





Ubóstwo w kontekście zrównoważonych miast

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowi aktualnie 
podstawowy cel polityki społecznej Unii Europejskiej, polskiej polityki 

społecznej w ramach polskiej Strategii Rozwoju Kraju do 2020 r. a także 
Narodów Zjednoczonych w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju 

(cel 1 i 10) 





Program „Milion drzew dla Warszawy”
Zieleń miejska jako istotny element zrównoważonego miasta – jednym z czynników 
poprawy jakości powietrza wpisanych w strategię Miasta St. Warszawy jest program 

„Milion Drzew dla Warszawy”. Zakłada on nie tylko samo sadzenie drzew, ale 
również zaangażowanie jednostek miejskich, deweloperów, spółdzielni 

mieszkaniowych, organizacji pozarządowych i przede wszystkim mieszkańców w 
proces mający na celu szeroko pojęte zazielenianie Warszawy.



Rola i znaczenie roślinności dla zrównoważonego 
rozwoju miast, w tym poprawy jakości powietrza



Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact 
w Polsce 
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Dziękujemy za uwagę


