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Jako firma medyczna czujemy odpowiedzialność za zdro-
wie społeczeństwa. Tymczasem zmiany klimatyczne dzieją 
się na naszych oczach i już teraz odczuwamy ich następ-
stwa, jak choćby fale upałów, zanieczyszczenie powietrza 
czy wód. To czynniki, które bezpośrednio przekładają się 
na jakość i długość życia, dlatego zielona transformacja jest 
drogą, z której nie ma odwrotu. Realizując naszą misję, by 
pomagać w dłuższym, zdrowszym i szczęśliwszym życiu, ini-
cjujemy szereg działań, angażując społeczeństwo do więk-
szej profilaktyki i dbania o zdrowie, w tym także edukuje-
my i zwiększamy świadomość wyzwań przed jakimi stoimy. 
Raport, który trzymają Państwo w rękach doskonale poka-
zuje jak duży jest związek między zmianami zachodzącymi 
w środowisku a sytuacją zdrowotną mieszkanek i miesz-
kańców Europy i pokazuje, że bez zdrowego środowiska 
nie ma zdrowych ludzi.

                                 Anna Rulkiewicz  
                  Prezeska Grupy Lux Med

Szanowni Państwo,
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Działanie w myśl postanowień Europejskiego 
Zielonego Ładu to nie tylko szansa dla przedsię-
biorców na budowanie swojej konkurencyjności 
w Unii Europejskiej. To realny wpływ na wyhamo-
wanie przyspieszającego procesu zmiany klimatu. 
Inwestycje w niskoemisyjne gałęzie gospodarki, 
kompleksowe podejście do tematu transforma-
cji ekologicznej, zwłaszcza w zakresie odejścia 
od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł 
energii, ochrony powietrza, wód i gleb, zachowa-
niu i odbudowie bioróżnorodności, przejście na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym to niezbęd-
ne elementy strategii funkcjonowania przedsię-
biorstw, dzięki którym europejska gospodarka 
stanie się przyjazna dla mieszkańców Unii Euro-
pejskiej i środowiska na jej terenie.  

                                                           Maciej Witucki 
                        Prezydent Konfederacji Lewiatan

Szanowni Państwo,
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Znajdujemy się w obliczu nasilającego się kryzysu kli-
matycznego, wywołującego liczne konsekwencje za-
grażające zdrowiu i życiu ludzi w większości krajów 
świata. Już teraz odczuwalne są liczne skutki zmiany 
klimatu w postaci narażenia na fale ekstremalnych 
upałów, gwałtowne zjawiska pogodowe, przedłuże-
nie sezonów alergicznych czy rozprzestrzeniające się 
także w Europie choroby tropikalne, takie jak mala-
ria czy denga. Zielona Transformacja to nie tylko ze-
staw narzędzi służący do osiągnięcia niskoemisyjnej 
i zrównoważonej gospodarki, to przede wszystkim 
szereg działań mogących znacząco poprawić jakość 
zdrowia i życia w Europie oraz uchronić mieszkanki 
i mieszkańców przed dalszymi konsekwencjami pro-
cesu zmiany klimatu i degradacji ekosystemów.   

                                                            Weronika Michalak  
  Dyrektorka polskiego oddziału międzynarodowej  
           organizacji Health and Environment Alliance 
                                                                                     (HEAL)

Szanowni Państwo,
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Temat pozytywnego wpływu zielonej transformacji 
na zdrowie był jednym z głównych obszarów zainte-
resowania Konfederacji Lewiatan i Rady ds. Zielonej 
Transformacji w 2022 roku. Poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców Europy jest możliwa dzięki m.in. redukcji 
zanieczyszczeń powietrza, niższej emisji gazów cieplar-
nianych, lepszym warunkom środowiskowym, np. zapo-
biegając suszom w rejonach wydobywania paliw kopal-
nych, unikaniu wycieków metanu i lokalnego skażenia 
środowiska, redukcji emisji rtęci i związanych z nią przy-
padków neurotoksyczności, zapewnieniu stabilnych 
dostaw energii, pomagających w realizacji podstawo-
wych potrzeb życiowych, również w zakresie ochrony 
zdrowia i funkcjonowania sektora ochrony zdrowia.

                                                           Roksana Kozłowska 
      Koordynatorka Rady ds. Zielonej Transformacji,  
                                                      Konfederacja Lewiatan

Szanowni Państwo,
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 ADHD  zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem 
uwagi (z ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder)    

 AIDS  zespół nabytego upośledzenia odporności (z ang. Acquired 
immunodeficiency syndrome)

 BMI  wskaźnik oceny masy ciała, liczony jako iloraz masy ciała 
podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej 
w metrach 

 CMR  substancje rakotwórcze, mutagenne i/lub działające 
szkodliwie na rozrodczość

 COP26  Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu (z ang. United 
Nations Climate Change Conference), COP – Konferencja 
Stron (z ang. Conference of the Parties)

 DEHP, DBP, BBP, DIB  ftalany (najczęściej stosowane plastyfikatory na świecie)

 EDC  zanieczyszczenia ingerujące w gospodarkę hormonalną 
organizmu (z ang. endocrine disruptive chemicals)

 EEA  Europejska Agencja Środowiskowa (z ang. EEA, European 
Environment Agency)

 EUR  waluta euro

 EPK  Europejskie Prawo o Klimacie

 EZŁ  Europejski Zielony Ład

 GHG  greenhouse gases, gazy cieplarniane

 GMO  organizmy modyfikowane genetycznie

 GOZ  Gospodarka o obiegu zamknietym

 GW  gigawat

 HBCDD  uniepalniacz bromowany heksabromocyklododekan

 IPCC  Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu 
(z ang. Intergovernmental Panel on Climate Change)

 IQ  iloraz inteligencji (z ang. intelligence quotient)

SŁOWNICZEK
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 KE  Komisja Europejska

 LZO  Lotne związki organiczne

 NCD  przewlekłe choroby niezakaźne (z ang. Non-communicable 
diseases)

 OZE  odnawialne źródła energii

 PBT i vPvB  chemikalia trwałe (wykazujące zdolność do bioakumulacji 
i toksyczne)

 PET  poliestrowe tworzywo sztuczne

 PFAS  substancje perfluoroalkilowe

 PKB  Produkt Krajowy Brutto

 PM 2,5; PM10  pyły zawieszone o określonym rozmiarze maksymalnym 
(w mikrometrach)

 PUR, PAN, PVC, ABS  polimery

 SCB  tzw. syndrom chorego budynku (z ang. sick building 
syndrome – zespół dolegliwości zdrowotnych związanych 
z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu budynku)

 SUP  unijna dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu 
niektórych produktów z tworzyw sztucznych na 
środowisko (z ang. Single Use Plastic) 

 SVHC  substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie 
(z ang. Substances of Very High Concern) 

 UE  Unia Europejska

 WHO  Światowa Organizacja Zdrowia

 WISE Europa  Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych 
i Europejskich

 ZT  Zielona Transformacja
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W 2015 roku podczas XXI konferencji ONZ dotyczącej zmiany klimatu przyjęto 
tzw. Porozumienie Paryskie. Dokument zobowiązywał wszystkie kraje zrzeszo-
ne pod egidą Narodów Zjednoczonych, do przedstawienia do 2020 roku dłu-
goterminowych scenariuszy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, które 
wpływają na ocieplanie się klimatu. Ograniczenie ich produkcji to niezbędny 
krok do zachowania stabilności klimatycznej na Ziemi. W 2019 roku opubliko-
wano założenia Europejskiego Zielonego Ładu, który stał się odpowiedzią Unii 
Europejskiej na Porozumienie Paryskie. Europejski Zielony Ład to pakiet inicja-
tyw politycznych, których celem jest skierowanie UE na drogę transformacji 
ekologicznej, ostatecznie zaś – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. 
EGD (z ang. European Green Deal) obejmuje strategie, instrumenty i inicjaty-
wy ze ściśle powiązanych ze sobą obszarów działania: w dziedzinie klimatu, 
środowiska, energii, transportu, przemysłu, rolnictwa oraz zrównoważonego 
finansowania, w celu poprawy zdrowia publicznego i dobrostanu mieszkanek 
i mieszkańców UE oraz zapewnienia konkurencyjnej pozycji na światowym ryn-
ku. Ich realizacja pozwoli Europie stać się pierwszym kontynentem neutralnym 
dla klimatu. 

W 2022 roku, w związku z kryzysem energetycznym związanym z rosyjską agre-
sją na Ukrainę plan wzbogacono o kolejny pakiet nazwany REPowerEU. Zakłada 
on wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego członków Unii Europejskiej. 
Wszystkie te działania i obszary mają także szansę pozytywnie wpłynąć na stan 
zdrowia publicznego w UE - które w dużym stopniu odczuwa już następstwa kry-
zysu klimatycznego, silnego zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, czy skutki 
pandemii COVID-19, destabilizującej funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia.

Niniejszy raport przedstawia pozytywne skutki zdrowotne wprowadzenia opra-
cowanych i planowanych inicjatyw oraz strategii dla mieszkańców Unii Europej-
skiej i środowiska na jej terenie. Wprowadzenie rozwiązań i strategii zawartych 
w EGD nie tylko ma szansę wyhamować przyspieszający proces zmiany klimatu, 
ale może też poprawić jakość zdrowia i życia mieszkańców i mieszkanek UE. Dzię-
ki inwestycjom w niskoemisyjne gałęzi gospodarki i kompleksowemu podejściu 
do tematu transformacji ekologicznej, zwłaszcza w zakresie odejścia od paliw 
kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza, wód i gleb, 
zachowaniu i odbudowie bioróżnorodności, regulacji dotyczących chemikaliów 
czy gospodarce o obiegu zamkniętym, UE ma szansę stać się pierwszą świato-
wą zrównoważoną i nowoczesną gospodarką, która stawia zdrowie publiczne 
w centrum uwagi i dyskusji na temat planowanych strategii i rozwiązań. 

STRESZCZENIE
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1.1. Dynamika współczesnych kryzysów

Rok 2022 to czas nakładających się na siebie kryzysów – związanych z nasila-
jącymi się licznymi i coraz lepiej ewidencjonowanymi konsekwencjami zmiany 
klimatu, skutkami trwającej pandemii COVID-19 czy reperkusjami toczącej się 
wojny w Ukrainie. Wszystkie one, oprócz wymiaru społecznego, ekonomiczne-
go czy geopolitycznego, mają również wymiar zdrowotny, odbijający się na ja-
kości życia mieszkanek i mieszkańców Europy. 

Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań współczesnego zdrowia 
publicznego. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor Światowej Organiza-
cji Zdrowia (WHO) nazywa ją “jednym z najważniejszych problemów naszych 
czasów” oraz “jednym z najpilniejszych zagrożeń dla zdrowia na świecie”1, 
podkreślając możliwość podjęcia różnorodnych działań, które mogą uchro-
nić nas przed najgorszymi skutkami antropogenicznej degradacji środowiska 
i klimatu, odbijającymi się na zdrowiu i życiu wszystkich mieszkańców naszej 
planety. 

Zarówno konsekwencje zmiany klimatu, jak i skutki wieloletniego zanie-
czyszczenia środowiska, emisji różnorodnych substancji do powietrza, wody 
i gleb, uzależnienie od spalania paliw kopalnych w produkcji energii, brak 
perspektywicznego myślenia przy tworzeniu ram rozwoju przemysłu czy mo-
bilności doprowadziły do znaczącej degradacji środowiska, w którym żyjemy 
oraz zaniku bioróżnorodności. Według danych Światowej Organizacji Meteo-
rologicznej, ostatnich 8 lat było najcieplejszych w historii pomiarów tempe-
ratury. Szczególnie było widoczne to w Europie – rok 2022 prawdopodobnie 
będzie kolejnym rekordowym rokiem pod tym względem2. Fale upałów wy-
stępujące w Europie każdego lata przyczyniają się do przedwczesnego zgo-
nu tysięcy ludzi. Doprowadziły również do migracji zakaźnych chorób tropi-
kalnych, które mają obecnie warunki do rozwoju na starym kontynencie. To 
sprawia, że pojawiają się one już u osób niepodróżujących. Zmiana klimatu 
jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego współcześnie 

1 https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-urges-
-world-leaders-to-protect-health-from-climate-change

2 https://public.wmo.int/en/media/press-release/eight-warmest-years-record-witness-u-
psurge-climate-change-impacts

1. WPROWADZENIE: CZYM JEST 
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żyjących ludzi na wszystkich kontynentach. W związku z konsensusem na-
ukowym dotyczącym antropogenicznego charakteru zmiany klimatu3 oraz 
degradującym wpływem działalności człowieka na środowisko naturalne li-
derzy Unii Europejskiej od lat podejmują dyskusję na temat minimalizowa-
nia presji człowieka na środowisko. W ramach Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu organizowane są Szczyty Klimatycz-
ne COP4, podczas których wszystkie państwa będące stronami Konwencji5 
dokonują przeglądu wdrażania Konwencji i wszelkich innych instrumentów 
prawnych oraz podejmują decyzje niezbędne do wspierania skutecznego 
wdrażania działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i ochrony 
klimatu6. 

W 2015 roku podczas Szczytu Klimatycznego w Paryżu przyjęto tzw. porozu-
mienie Paryskie, które zobowiązywało wszystkie kraje do przedstawienia do 
2020 roku długoterminowych scenariuszy ograniczenia emisji gazów cieplar-
nianych. Odpowiedzią Unii Europejskiej na ten dokument był Europejski Zie-
lony Ład (EZŁ, ang. EGD7), pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest 
skierowanie UE na drogę głębokiej transformacji ekologicznej, ostatecznie zaś 
– osiągnięcie neutralności klimatycznej8 do 2050 r. EZŁ dąży do przekształcenia 
gospodarki UE w stronę niskoemisyjnej, przyjaznej klimatowi i nastawionej na 
ochronę zdrowia. 

Program strategiczny i założenia Europejskiego Zielonego Ładu zostały opu-
blikowane w grudniu 2019 roku w komunikacie Komisji do Parlamentu Euro-
pejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Ko-
mitetu Regionów. Komisja Europejska wyszczególniła obszary priorytetowe 
EZŁ-u uzakładające dokonanie przeglądu każdego istniejącego prawa pod ką-
tem jego wpływu na klimat oraz utworzenie nowych regulacji w zakresie ob-
szarów: gospodarki o obiegu zamkniętym, renowacji budynków, bioróżnorod-
ności, rolnictwa i innowacji9. 

3 https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/
4 Ang. skrót od Conference of Parties
5 https://ec.europa.eu/assets/near/neighbourhood-enlargement/ccvista/

pl/21994a0207(02)-pl.doc 
6 https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
7 Ang. skrót od European Green Deal
8 Neutralność klimatyczna to równowaga (zerowy bilans) pomiędzy emisją gazów cieplar-

nianych (GHG), a ich składowaniem lub pochłanianiem.
9 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
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1.2. Europejski Zielony Ład. Założenia i najważniejsze 
inicjatywy

Europejski Zielony Ład obejmuje inicjatywy ściśle powiązanych ze sobą obsza-
rów działania: w dziedzinie klimatu, środowiska, energii, transportu, przemy-
słu, rolnictwa oraz zrównoważonego finansowania. Dzięki zawartym w nich 
zapisom, Europa ma się stać pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu, 
o nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarce. Inicjatywa podkreśla potrzebę 
całościowego i międzysektorowego podejścia, w ramach którego wszystkie 
obszary polityki przyczyniają się do osiągnięcia nadrzędnego celu, którym jest 
osiągnięcie neutralności klimatycznej. W związku z kryzysem energetycznym 
związanym z rosyjską agresją na Ukrainę pierwotny plan Komisji wzbogacono 
o kolejny pakiet, zakładający bezpieczeństwo energetyczne członków Unii Eu-
ropejskiej, nazwany REPowerEU10.

Najważniejsze inicjatywy Europejskiego Zielonego Ładu11:

• Pakiet „Gotowi na 55” (ang. Fit for 55), będący zestawem propozycji dążą-
cych do zmiany ustawodawstwa w dziedzinie klimatu, energii i transportu 
oraz wprowadzenia nowych inicjatyw ustawodawczych w celu dostosowa-
nia unijnych przepisów do celów klimatycznych UE, czyli do redukcji co naj-
mniej 55% emisji gazów cieplarnianych netto w UE do 2030 r. w porównaniu 
z poziomami z 1990 r; 

• Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, zgodnie z któ-
rą społeczeństwo ma do 2050 r. stać się odporne na zmianę klimatu i w pełni 
przystosowane do jej już istniejących i nieuniknionych w przyszłości skutków;

• Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, której celem jest odbudo-
wanie różnorodności biologicznej Europy do 2030 r., m.in. dzięki rozszerze-
niu obszarów chronionych i odtwarzaniu zdegradowanych ekosystemów;

• Strategia „Od pola do stołu”, której celem jest pomoc UE w osiągnięciu neu-
tralności klimatycznej do 2050 r. poprzez przestawienie obecnego systemu 
żywnościowego UE na model zrównoważony, zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego, podaży niedrogiej i pełnowartościowej żywności czy pro-
pagowanie bardziej zrównoważonej konsumpcji żywności i zdrowego odży-
wiania;

• Europejska strategia przemysłowa, dążąca (po aktualizacji w maju 2021 r.) 
do wzmocnienia odporności i zwiększenia konkurencyjności przemysłu eu-
ropejskiego;

10 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/
11 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/
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• Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, mający na celu 
oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystywania zasobów oraz 
przechodzenie na systemy produkcyjne i konsumpcyjne o obiegu zamknię-
tym, obejmująca działania w obszarach takich jak elektronika i informatyka, 
baterie, opakowania, tworzywa sztuczne, wyroby włókiennicze, budownic-
two i budynki oraz żywność; 

• Sprawiedliwa Transformacja, której celem jest wsparcie regionów, które 
w największym stopniu ucierpią w wyniku przechodzenia na gospodarkę ni-
skoemisyjną (zwłaszcza tych, najbardziej zależnych od paliw kopalnych lub 
wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu, w których zatrudnienie znajduje wiele 
osób). Do działań związanych ze Sprawiedliwą Transformacją należy m.in. 
inwestowanie w nowe, “zielone” miejsca pracy, zrównoważony transport 
publiczny czy ekologiczną infrastrukturę energetyczną;

• Czysta, przystępna cenowo i bezpieczna energia – plan wspierający rozwój 
i upowszechnianie czystszych źródeł energii, integrację systemów energe-
tycznych i infrastruktury w całej UE, a także ustanowienie celów dotyczą-
cych efektywności energetycznej i energii odnawialnej na 2030 r.; 

• Unijna strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności, mająca 
służyć osiągnięciu zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, ochronie zdro-
wia ludzi, czy zwiększeniu konkurencyjność przemysłu UE; 

• Strategia leśna, mająca przyczynić się do promowania zrównoważonej go-
spodarki leśnej, stosowania praktyk przyjaznych dla środowiska oraz popra-
wy wielkości i różnorodności biologicznej lasów. 

 
Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na przyjęte w lipcu 2021 r. tzw. Europejskie 
Prawo o Klimacie (EPK)12, którego celem jest osiągnięcie neutralności klima-
tycznej, czyli zrównoważenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w całej 
Unii Europejskiej (cel bezpośrednio określony w art. 2 ust. 1 rozporządzenia) 
najpóźniej do 2050r., a następnie dążenie do osiągnięcia przez UE ujemnych 
emisji GHG. EPK ma być gwarancją dążenia do realizacji EZŁ przez wszystkie 
wdrażane polityki Unii i sektory gospodarki. Wedle zapisów rozporządzenia 
przejście na neutralność klimatyczną będzie nieodwracalne.

Na potrzeby niniejszej publikacji wszelkie działania związane z realizacją Euro-
pejskiego Zielonego Ładu nazwano działaniami w obszarze Zielonej Transfor-
macji. 

Zgodnie z powyższymi strategiami, kluczowe obszary działań Zielonej Trans-

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32021R1119
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formacji dotyczyć będą energii (ze szczególnym uwzględnieniem programu RE-
PowerEU), rolnictwa, przemysłu, ochrony klimatu, środowiska i oceanu świato-
wego, transportu, finansów i rozwoju regionalnego, a także badań naukowych 
i innowacji13. 

Główne założenia Zielonej Transformacji, ze względu na złożoność jej charak-
teru, bywają różnie interpretowane przez KE, poszczególne kraje członkowskie 
i organy je wdrażające, jednak mają pewne punkty wspólne14, którym przyświe-
cają następujące priorytety: 

Rys. 1. Europejski Zielony Ład poprawi dobrostan i zdrowie obywateli 
i przyszłych pokoleń15

13 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
14 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
15 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl 
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Kluczowe wyzwania spośród tych założeń to: osiągnięcie neutralności klima-
tycznej Europy, gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawa efektywności ener-
getycznej budynków, zapewnienie zerowej emisji zanieczyszczeń, ochrona eko-
systemu i bioróżnorodności, zapewnienie zdrowej żywności i zrównoważonego 
rolnictwa, zrównoważony transport, zapewnienie Sprawiedliwej Transformacji 
przeznaczając odpowiednie środki dla najbardziej potrzebujących regionów, 
wspieranie obszaru rozwoju, badań i innowacji, a także zapewnienie reprezen-
tacji dyplomatycznej na zewnątrz UE16. 

Przedstawione obszary Zielonej Transformacji w 8 głównych obszarach polity-
ki Zielonego Ładu przedstawia poniższa grafika:

Rys. 2. Osiem głównych obszarów polityki Zielonego Ładu17

16 https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Zielony_%C5%81ad
17 https://www.teraz-srodowisko.pl/publikacje/ochrona-srodowiska-w-polsce/Teraz-Srodo-

wisko-Ochrona-srodowiska-w-Polsce-Perspektywy.pdf , https://www.teraz-srodowisko.
pl/images/illustrations/wywiad/9370_encart.jpg
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Według Konkluzji Rady Europejskiej z 12 grudnia 2019 roku “Transformacja 
w kierunku neutralności klimatycznej otworzy istotne możliwości, jeżeli cho-
dzi o wzrost gospodarczy, nowe modele biznesowe i rynki, tworzenie nowych 
miejsc pracy i rozwój technologiczny”18. Jednocześnie każdy z wymienionych 
obszarów Zielonej Transformacji ma szansę pozytywnie wpłynąć na zdrowie 
mieszkanek i mieszkańców Unii Europejskiej, zredukować liczbę przedwcze-
snych zgonów oraz chorób przewlekłych. 

Jak informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w broszurze informacyj-
nej na temat Europejskiego Zielonego Ładu dla Polski jest on “szansą na przejście 
na gospodarkę niskoemisyjną i odejście od gospodarki pochłaniającej nieodnawial-
ne zasoby naturalne”. Wyznacza również ochronę zdrowia jako ważny obszar pro-
cesu Zielonej Transformacji i zaznacza, że działania na rzecz ochrony bioróżnorod-
ności wpłyną na zwiększanie naszej odporność i zapobieganie rozprzestrzeniania 
się chorób w przyszłości. Z kolei transformacja energetyczna oznacza inwestycje, 
które wpływają na poprawę jakości powietrza dla społeczności lokalnych, co w bez-
pośredni sposób przełoży się na ochronę zdrowia. W wyniku pozostałych działań 
w zakresu Zielonej Transformacji nastąpi wzmocnienie strategicznej infrastruktury 
ochrony zdrowia, w tym budowa infrastruktury ratownictwa medycznego oraz in-
frastruktury ponadregionalnych podmiotów leczniczych19. 

1.3. Finansowanie Zielonej Transformacji

 Na realizację działań w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Euro-
pejska planuje przeznaczyć nie mniej niż 1 bln euro. Na inwestycje ekologicz-
ne ma zostać przeznaczone 30% wieloletniego budżetu UE na lata 2021–2028 
oraz instrumentu Next Generation EU20 służącego ożywieniu gospodarki po 
pandemii COVID-19 (które Komisja zamierza zgromadzić poprzez emisję zielo-
nych obligacji); co najmniej 37% środków finansowych, które kraje otrzymują 
w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności21, 30% 
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 37% środków 
z Funduszu Spójności. 

18 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/
19 https://www.pois.gov.pl/media/98573/zielony_lad_broszura_wersja_dostepna.pdf
20 w wysokości 1,8 bln euro
21 w wysokości 672,5 mld euro
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Komisja Europejska utworzyła również plan inwestycyjny na rzecz Europejskie-
go Zielonego Ładu (tzw. plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy), 
obejmujący mechanizm Sprawiedliwej Transformacji. Dodatkowo, rozporzą-
dzenie w sprawie InvestEU zakłada co najmniej 30% inwestycji przyczyniają-
cych się do realizacji celów klimatycznych, a rozporządzenie w sprawie klasyfi-
kacji zielonych inwestycji zakłada zwiększenie inwestycji sektora prywatnego 
w zielone i zrównoważone projekty22.

Polska może liczyć na wsparcie zwłaszcza z Funduszu Sprawiedliwej Transfor-
macji - do kwoty 3,5 mld euro.

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 
MIESZKANEK I MIESZKAŃCÓW 
EUROPY

2.1. Zdrowie w UE

Polityka zdrowotna UE ma na celu przede wszystkim ochronę i poprawę zdro-
wia obywatelek i obywateli Unii Europejskiej, zapewnienie wszystkim równego 
dostępu do nowoczesnej i skutecznej opieki zdrowotnej oraz skuteczne reago-
wanie na zagrożenia dla zdrowia. Zapobieganie chorobom i ich zwalczanie są 
ważnymi elementami unijnej polityki w dziedzinie zdrowia publicznego23. Ze 
względu na fakt, że poszczególne obszary Zielonej Transformacji są ściśle zwią-
zane z jakością środowiska naturalnego, zapewnieniem czystego powietrza, 
wód, gleb, ochroną klimatu czy mogą skutkować poprawą zdrowia psychiczne-
go, polityka zdrowotna Unii Europejskiej jest nieodzownie związana z realiza-
cją założeń Zielonej Transformacji. Szczególną rolę będą tu odgrywały kwestie 
profilaktyki chorób przewlekłych czy minimalizowania narażenia na szkodliwe 
konsekwencje zmiany klimatu czy utraty bioróżnorodności. 

22 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-
-and-green-deal_pl

23 https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/health_pl
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Średnie wydatki na zdrowie w UE to 2,884 EUR na mieszkańca, co stanowi 9.8% 
PKB (Polska: 1,507 EUR na mieszkańca, 6.5% PKB). Średnia długość życia Euro-
pejczyka to 76,9 roku (w Polsce 72,5 roku), a Europejki to 82,3 roku (w Polsce 
80,7 roku)24. 

Zarówno w skali całego świata, Europy, jak i Polski główną przyczyną zgonów 
jest choroba niedokrwienna serca25 oraz inne choroby układu krążenia. Dru-
ga grupa przyczyn zgonów to schorzenia układu oddechowego (przewlekła 
obturacyjna choroba płuc, infekcje dolnych dróg oddechowych) oraz zgony 
przy porodzie i wczesne zgony noworodków (zwłaszcza w krajach rozwija-
jących się – w tym obszarze w ostatnich dekadach zanotowano największe 
sukcesy w zakresie redukcji liczby zgonów). Za znaczącą liczbę przypadków 
śmiertelnych odpowiadają nowotwory, na które umiera jedna na sześć osób 
na świecie. Według współcześnie przyjętej klasyfikacji przyczyny zgonów 
można podzielić na trzy kategorie: zgony z powodu chorób niezakaźnych 
(w tym choroby przewlekłe, tzw. cywilizacyjne) – 7 na 10 zgonów26, zakaź-
nych oraz urazów. Czynniki środowiskowe mogą być odpowiedzialne zarów-
no za zgony z powodów niezakaźnych (jak np. choroby układu sercowo-na-
czyniowego czy oddechowego spowodowane narażeniem na oddychanie 
zanieczyszczonym powietrzem), jak i zakaźnych (wpływ zmiany klimatu na 
rozprzestrzenianie się wektorowych chorób zakaźnych, takich jak borelioza, 
denga czy malaria)27. 

W Europejskim Regionie WHO28 choroby niezakaźne są głównym czynnikiem 
przyczyniającym się do przedwczesnych zgonów – odpowiedzialne są za 90% 
ich przypadków. Odpowiedzialne są także za nawet 85% lat przeżytych w nie-
pełnosprawności. Jednak większość chorób niezakaźnych jest spowodowa-
nych czynnikami ryzyka, którym można by zapobiec. Choroby układu krąże-
nia stanowią główną przyczynę umieralności i odpowiadają za prawie połowę 
wszystkich zgonów. Drugie miejsce zajmują nowotwory, będące przyczyną co 
piątej śmierci. Przyczyny zewnętrzne w postaci urazów i zatruć odpowiadają 
za 9% ogółu przedwczesnych zgonów. 

24 https://health-inequalities.eu/pl/resources/interactive-map/
25 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
26 W 2019 roku, dane sprzed pandemii COVID-19
27 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
28 Europejski Region WHO nie pokrywa się dokładnie z krajami zrzesonymi Unii Europejskiej 

- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WHO_regions, jednak statystyki prowadzone 
przez Światową Organizację Zdrowia są istotną bazą danych dot. sytuacji zdrowotnej 
w różnych regionach świata.
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Podsumowując, 

dwie trzecie wszystkich zgonów przed 70 rokiem życia w Regionie Europej-
skim WHO jest spowodowanych czterema głównymi chorobami niezakaź-
nymi: chorobami układu krążenia, nowotworami, przewlekłymi choroba-
mi układu oddechowego i cukrzycą. Koszty leczenia chorób przewlekłych 
w UE to 70-80% wszystkich kosztów opieki zdrowotnej, ok. 700 mld euro 
rocznie. 

 
Dodatkowo, choroby przewlekłe uniemożliwiają wielu osobom podejmo-
wanie aktywności zawodowej (23,5% osób cierpi na dolegliwości o cha-
rakterze przewlekłym) – zwolnienia lekarskie stanowią dla UE koszt rzędu 
2,5% PKB rocznie29. Należy jednak pamiętać, że istnieją znaczne nierów-
ności w średniej długości życia, poziomie opieki zdrowotnej, różnice po-
między zapadalnością i umieralnością na konkretne choroby (np. związane 
ze stylem życia) pomiędzy mieszkańcami poszczególnych krajów członkow-
skich UE30.

29 https://health.ec.europa.eu/latest-updates/health-eu-newsletter-chronic-dise-
ases-2016-02-25_pl

30 World Health Organization. Regional Office for Europe. (2022). The European Health Re-
port 2021. Taking stock of the health-related Sustainable Development Goals in the CO-
VID-19 era with a focus on leaving no one behind. World Health Organization. Regional 
Office for Europe. https://apps.who.int/iris/handle/10665/352137. License: CC BY-NC-SA 
3.0 IGO
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Rys. 3. Główne przyczyny zgonów w Europie w 2017 roku31

Głównymi przyczynami zgonów w Polsce są choroby układu sercowo-naczynio-
wego – wspomniana choroba niedokrwienna serca, udar mózgu, choroby gór-
nych i dolnych dróg oddechowych (łącznie z nowotworem płuca), nowotwory 
jelita grubego32.

31 Polska Grupa Informatyczna na podstawie danych WHO, 2017 rok
32 https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/
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Rys. 4. Główne przyczyny zgonów w Polsce33 34

33 źródło: Polska Grupa Informatyczna na podstawie danych WHO, 2019 rok
 https://www.medonet.pl/zdrowie,na-co-umieraja-ludzie-w-polsce-i-na-swiecie--oto-

najczestsze-przyczyny--infografika-,artykul,66908128.html
34 https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/
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W oczywisty sposób wiele wysiłków UE mających na celu poprawę jakości sek-
tora ochrony zdrowia, walkę z nierównościami w zdrowiu i ochronę zdrowia 
szczególnie narażonych grup zachwiała ogólnoświatowa pandemia COVID-19. 
Od początku prowadzonych statystyk w skali całego globu na COVID-19 za-
chorowało 635,070,093 osób, prowadząc do zgonu 6,609,926 z nich35. Wśród 
krajów o najwyższych wskaźnikach zachorowalności znajdują się także kraje 
europejskie, m.in. Francja, Niemcy36 czy Włochy37. Jednocześnie wiele statystyk 
i raportów opracowywanych przed 2020 r. w obliczu pandemii, rozmaitych kom-
plikacji po infekcji COVID-19 i dynamicznie zmieniającej się sytuacji w ochronie 
zdrowia staje się nieaktualnych i wymaga ponownego opracowania. 

W całej Europie od momentu pojawienia się koronawirusa odnotowano śred-
nio 6,2% więcej zgonów niż w analogicznych okresach we wcześniejszych la-
tach, z miesięcznymi nadwyżkami zgonów sięgającymi nawet 16%38. Wśród 
krajów o najwyższym wzroście śmiertelności znalazły się Hiszpania (24%) oraz 
Portugalia (16,7%)39. Nadwyżki zgonów, oprócz tych związanych z pandemią 
COVID-19, związane są z ekspozycją na rekordowo wysokie temperatury będą-
ce konsekwencją zmiany klimatu40. 

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 Komisja Europejska dąży do utworze-
nia Europejskiej Unii Zdrowotnej, w ramach której wszystkie kraje UE mogły-
by przygotowywać się na ewentualne kryzysy zdrowotne i wspólnie na nie re-
agować. Zdaniem KE współpraca krajów UE ma pierwszorzędne znaczenie dla 
ochrony zdrowia publicznego – niezależnie od pandemii należy zajmować się 
podstawowymi kwestiami związanymi z opieką zdrowotną, inwestować w so-
lidne systemy opieki i szkolić pracowników służby zdrowia. Celem Europejskiej 
Unii Zdrowotnej podniesienie poziomu ochrony, profilaktyki, gotowości i re-
agowania na zagrożenia dla zdrowia mieszkańców i mieszkanek Unii Europej-
skiej41. 

35 https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen, dane na 
13.11.2022

36 Odpowiednio 4. i 5. miejsce w światowych statystykach zachorowalności, dane na 
13.11.2022

37 8. miejsce w światowych statystykach liczby zgonów, dane na 13.11.2022
38 https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/nadmiarowe-zgony-w-europie-wciaz-wzrost-ale-

-juz-mniejszy
39 https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1416255%2Cprzybywa-zgonow-w-europie-eu-

rostat-przedstawil-raport.html
40 https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-on-health
41 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-

-life/european-health-union_pl
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2.2. Co determinuje stan zdrowia publicznego

Istnieje wiele czynników determinujących zdrowie ludzi. W jednej z pierwszych 
koncepcji determinantów zdrowia publicznego, którą w 1974 roku zaprezen-
tował, Marc Lalonde, ówczesny Minister Zdrowia Kanady, wyróżniono cztery 
grupy czynników mających wpływ na stan zdrowia ludności42: obszar biologii 
i genetyki (16% wpływu); zachowań i stylu życia (53%); środowiskowy (czynni-
ki ekonomiczne, społeczne, kulturowe i fizyczne – 21%) oraz obszar organiza-
cji systemu ochrony zdrowia (10%)43. Wedle tej definicji środowisko fizyczne 
warunkuje stan zdrowia człowieka w ponad 20%, a negatywne oddziaływanie 
środowiska na zdrowie wynika w znacznym stopniu z degradacji środowiska44. 
Jednak w ciągu ostatnich 50 lat wpływ czynników środowiskowych znacząco 
wzrósł, a zmiana klimatu i jej skutki uważane są za jedne z głównych zagrożeń 
dla zdrowia publicznego ludzi na całym świecie. 

Dwie dekady po przedstawieniu koncepcji pól zdrowotnych Lalonde’a45 po-
jawiła się koncepcja determinantów zdrowia publicznego nazywana tęczą 
czynników zdrowia46. Obszary tęczy czynników zdrowia uwzględniają zna-
cząco więcej determinantów wpływających na stan zdrowia publicznego, od 
wieku, płci i cech dziedzicznych, przez czynniki indywidualne związane ze 
stylem życia, po więzi społeczne, otoczenie w postaci m.in. poziomu eduka-
cji, służby zdrowia czy bezrobocia, po czynniki społeczno-ekonomiczne, kul-
turowe i środowiskowe. Koncepcja ta nie wskazuje procentowego udziału 
danych determinantów we wpływie na stan zdrowia publicznego, a jedynie 
pokazuje złożoność tego zjawiska i nakładanie się na siebie różnych jego ob-
szarów, co pokazuje Rysunek 5. 

42 http://ipz.org.pl/uwarunkowania-zdrowia/
43 Określane jako pola zdrowotne Lalonde’a
44 Zdrowie jednostki i zbiorowości, Journal of Clinical Healthcare 4/2015
45 W 1991 roku, opracowana przez G. Dahlgren oraz M. Whitehead
46 G. Dahlgren, M. Whitehead Policies and strategies to promote social equity in health. In-

stitute for Future Studies, Stockholm, 1991. Opracowanie graficzne w języku polskim za: 
B. Woynarowska Edukacja zdrowot na. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa, 2007, s. 46
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Rys. 5. Determinanty zdrowia publicznego na podstawie koncepcji 
G. Dahlgren i Whitehead47 

 

Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia w zaktualizowanych w 2017 roku wy-
tycznych dotyczących głównych czynników wpływających na zdrowie wyszcze-
gólnia otoczenie społeczno-gospodarcze, środowisko fizyczne oraz indywidu-
alne cechy i zachowania danej osoby48.

3. ZIELONA TRANSFORMACJA 
W POLSCE

Monitorowane na bieżąco wysiłki krajowe przyczynią się do sprawniejszej i ra-
cjonalnej pod względem kosztów transformacji oraz osiągnięcia głównego za-
łożenia Zielonej Transformacji – osiągnięcia przez Europę neutralności klima-
tycznej do 2050 roku49. 

47 healpolska.pl na podstawie koncepcji G. Dahlgren i M. Whitehead
48 https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/determinants-of-health
49 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01a-

a75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
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W ramach realizacji Zielonej Transformacji Komisja Europejska współpracuje 
z państwami członkowskimi UE, by lepiej monitorować i modelować praktyki 
ekologicznego planowania budżetu. Dzięki temu ocenia, w jakim stopniu plany 
budżetowe uwzględniają aspekty i ryzyka środowiskowe, a tym samym także 
zdrowotne. Budżety krajowe pełnią w tym procesie kluczową rolę. Większe wy-
korzystanie narzędzi ekologicznego planowania budżetu pomoże przestawić 
inwestycje publiczne, konsumpcję oraz podatki na priorytety w zakresie ochro-
ny środowiska i ograniczyć szkodliwe subsydia, w przypadku Polski również 
wycofanie się ze spalania paliw kopalnych, w szczególności paliwa najbardziej 
zanieczyszczającego środowisko i szkodzącego jakości powietrza oraz jakości 
zdrowia publicznego – czyli węgla50. 

Dla Polski jest to szansa na przejście na rozwój gospodarczy w duchu zrówno-
ważonego rozwoju poprzez transformację wysokoemisyjnych sektorów gospo-
darczych, zwłaszcza energetyki, jako, że wciąż pozostajemy jednym z niewielu 
krajów, które nie ogłosiły jednoznacznej daty odejścia od spalania węgla Para-
doksalnie, rosyjska wojna prowadzona w Ukrainie, mimo chwilowego zwrotu 
w kierunku powrotu do mocy węglowych, może przyspieszyć wysiłki na rzecz 
transformacji energetycznej, przy założeniu rozwoju energetyki odnawial-
nej i prosumenckiej oraz braku uzależnienia się od spalania gazu ziemnego51. 
W zakresie dążenia do zrównoważonej mobilności, podczas ubiegłorocznego 
szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow Polska (wspólnie z ponad stu innymi 
krajami) podpisała deklarację o zakazie rejestracji nowych samochodów spali-
nowych od 2035 r.

Jak ocenia Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich (WISE 
Europa), uniezależnienie się od importu paliw kopalnych i Zielona Transfor-
macja mogą kosztować Polskę 1,2% PKB do 2050 r., a koszt transformacji 
energetycznej Polski to ok. 200–300 mld euro (również do 2050 r., 0,8–1,2% 
PKB). Koszt dostosowania przemysłu to 30–60 mld euro, czyli 0,1–0,2 % PKB. 
Największe wydatki poniesione zostaną w dekadzie 2020-203052. Nie istnieje 
jednak inna droga, a zainwestowane środki przyniosą ogromne oszczędności 
w kosztach zdrowotnych oraz podniosą jakość życia w Polsce.

50 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01a-
a75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF

51 Udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w 2021 r. wzrósł w Polsce do 17%. 
Polski miks energetyczny w dalszym ciągu opiera się jednak w zdecydowanej większości 
na spalaniu paliw kopalnych.

52 https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/8526366,gaz-ropa-naftowa-gospo-
darka-w-polsce-miks-energetyczny-zielona-transformacja.html
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Polska może stać się głównym beneficjentem Europejskiego Zielonego Ładu 
i otrzymać miliardy euro na transformację energetyczną i klimatyczną. Ozna-
cza to m.in., że inwestycje proklimatyczne mogą stać się siłą napędzającą od-
budowę polskiej gospodarki po pandemii koronawirusa. Zgodna z unijnymi ce-
lami polityka energetyczno-klimatyczna może ułatwić Polsce przeprowadzenie 
Sprawiedliwej Transformacji ku zrównoważonemu rozwojowi53. 

Raport specjalny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego54 dowodzi jed-
nak, że dotychczasowe fundusze unijne, których celem było wsparcie regio-
nów górniczych w procesie odchodzenia od spalania węgla, nie spełniły swojej 
roli – Polska i Niemcy nadal pozostają największymi importerami węgla w UE55. 

Jednocześnie, Unia Europejska, powołując się na tzw. Zasadę praworządności, 
może zablokować transfer środków dla Polski w wysokości nawet do 120 mld 
euro – m.in. z funduszu społecznego, rybołówstwa, funduszu azylu, migracji 
i integracji, a także puli na bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie granica-
mi i politykę wizową, zaplanowane na lata 2021-27 (m.in. środki z Krajowego 
Planu Odbudowy56). Na ten temat nadal trwają rozmowy na szczeblu politycz-
nym (stan na koniec listopada 2022). 

4. KLIMAT A ZDROWIE – 
DLACZEGO POWINNIŚMY DĄŻYĆ 
DO GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

Podstawowym założeniem Zielonej Transformacji jest osiągnięcie neutralności 
klimatycznej do 2050 roku. Jest to również największe wyzwanie polityki kli-
matycznej, mającej na celu ochronę klimatu przed jego dalszą degradacją zwią-
zaną z podnoszeniem się globalnej temperatury i licznymi konsekwencjami 
tego procesu, takimi jak m.in. topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu 
oceanu światowego, zmiana produktywności wód pierwotnych, ekstremalne 

53 https://www.rp.pl/forum-esg/art35740771-pelzajaca-rewolucja-europejskiego-zielonego-ladu
54 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_22/SR_coal_regions_PL.pdf
55 https://energia.rp.pl/wegiel/art37389421-pieniadze-z-ue-nie-pomogly-w-odejsciu-od-wegla
56 https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo
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zjawiska pogodowe, fale upałów czy susze. Lista konsekwencji zmiany klimatu 
jest długa, a ich wpływ na zdrowie niezaprzeczalny i coraz lepiej udokumento-
wany. 

Raport realizowany w ramach projektu The Lancet Countdown57 przedstawia 
kryteria, które określają przyczyny i negatywne skutki zmiany klimatu, spośród 
których można wyróżnić:

• skutki zdrowotne zmiany temperatury;

• skutki zdrowotne fal upałów;

• zmiany w środowisku pracy;

• śmiertelność z powodu katastrof pogodowych;

• globalne trendy dot. chorób klimatozależnych58;

• choroby zakaźne związane ze zmianą klimatu;

• zaburzenie bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywienie;

• wrażliwość na niedożywienie;

• zmiany w produktywności pierwotnej wód morskich;

• migracje i przemieszczanie populacji;

 
Z kolei grupa robocza ds. skutków, podatności i adaptacji do zmiany klimatu 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC – Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change) wymienia z kolei trzy rodzaje powiązań między zdro-
wiem i zmianą klimatu59:

• Skutki bezpośrednie, które odnoszą się głównie do zmian częstotliwości 
ekstremalnych warunków pogodowych, w tym upał, susza i ulewy;

• Efekty pośrednie związane ze środowiskiem naturalnym: zmiana wzorców 
chorób zakaźnych, zakażona woda i pożywienie, zanieczyszczenie powietrza;

• Efekty pośrednie związane z działalnością człowieka: konflikty społeczne, 
przymusowa migracja, niedożywienie i stres.

57 N. Watts i in., The Lancet Countdown on health and climate change: from 25 years of 
inaction to a global transformation for public health, „The Lancet” 2018, Volume 391, No. 
10120, s. 581, projekt Lancet Countdown https://www.lancetcountdown.org/

58 Chorób, których wywołanie lub nasilenie jest związane z konsekwencjami zmiany klimatu
59 D. McCoy, N, Climate change: health impacts and opportunities. A summary and discus-

sion of the IPCC Working Group 2 Report, The Global Climate and Health Alliance, s. 7.
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Rys. 6. Skutki zdrowotne zmiany klimatu60 

• 

 

Jak ukazuje Rysunek 6 do chorób lub incydentów zdrowotnych związanych ze 
zmianą klimatu należą:

• problemy z układem krążenia, zwłaszcza zgony wskutek nadmiernej ekspo-
zycji na ciepło w trakcie fal upałów – udary, zawały;

• choroby układu sercowo naczyniowego, oddechowego i innych układów 
i organów ludzkiego ciała (więcej w rozdziale: X) związane z oddychaniem 
zanieczyszczonym powietrzem;

• wektorowe choroby zakaźne rozprzestrzeniane przez gryzonie, kleszcze, 
komary, takie jak malaria, denga, odkleszczowe zapalenie mózgu, Gorączka 
Zachodniego Nilu, borelioza czy cholera;

• nasilenie objawów i częstsze występowaniem alergii, włączając w to poważ-
ne stany alergiczne związane z występowaniem chorób układu oddechowe-
go, astmy;

• wypadki, zranienia czy podwyższona śmiertelność związane ze zmianą 
schematów pogodowych i wynikającymi z nich ekstremalnymi zjawiskami 
pogodowymi, takimi jak burze, huraganowe wiatry, gradobicia, powodzie;

• choroby układu pokarmowego, zatrucia, biegunka – związane z zanie-

60 www.healpolska.pl za Center for Disease Control and Prevention
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czyszczeniami wód pitnych, podnoszeniem ich temperatury i zakwitami 
glonów;

• niedożywienie i obniżenie odporności wynikające z braku dostępu do do-
brej jakości wody pitnej i żywności;

• konsekwencje migracji klimatycznych, napięć społecznych i konfliktów 
zbrojnych, wynikających z walki o dostęp do zasobów i wysokiej degradacji 
środowiska;

• obciążenia psychiczne związane z wypadkami, podwyższoną śmiertelno-
ścią, lękiem o przyszłość, troską o zdrowie i życie przyszłych pokoleń;

 
Jednak zmiany klimatu to nie tylko prognoza na przyszłość – wiele z nich zacho-
dzi już teraz, zagrażając zdrowiu i życiu ludzi, także w Europie. Najnowszy ra-
port The Lancet Countdown poświęcony regionowi europejskiemu61 dowodzi, 
że kraje europejskie już teraz dostrzegają skutki zdrowotne zmiany klimatu, 
głównie w postaci zwiększonego narażenia na ekstremalne zjawiska pogodo-
we i klimatyczne, zwiększonego ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych, cho-
rób związanych z upałami oraz zgonów spowodowanych narażeniem na zanie-
czyszczenie powietrza62. Naukowcy zauważyli m.in, że:

• pomiędzy pierwszą a drugą dekadą XXI wieku (2000-2009 vs. 2010-2019) 
narażenie na fale upałów wzrosło średnio o 57% (a lokalnie nawet do 
250%);

• śmiertelność związana z upałami wzrosła o 15 rocznych zgonów na milion 
mieszkańców na dekadę w latach 2000-2020;

• 55% europejskich regionów stanęło w obliczu ekstremalnych lub wyjąt-
kowych zjawisk suszy w sezonie letnim w latach 2011-2020, z czego jedna 
trzecia doświadczyła w ostatniej dekadzie (2011-2020) ponad 40% zjawisk 
suszy odnotowanych w ciągu 7 dekad (1950-2020);

• w Europie wzrasta zagrożenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, 
w tym dengi, malarii, cholery i wirusa Gorączki Zachodniego Nilu; 

• w ciągu ostatnich 41 lat, ocieplenie klimatu spowodowało, że sezon kwit-
nienia głównych europejskich drzew mających znaczenie dla alergii63 rozpo-
czyna się 10-20 dni, a nawet miesiąc wcześniej;

• utrzymujące się spalanie paliw kopalnych doprowadziło do 117 000 zgonów 

61 https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00197-9/fulltext
62 Zanieczyszczenie powietrza nie jest wynikiem zmiany klimatu, a zjawiskiem współistnie-

jącym powodowanym przez spalanie paliw kopalnych. Jednak w wielu raportach i zesta-
wieniach poświęconych skutkom zdrowotnym zmiany klimatu prezentuje się także wpływ 
zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

63 brzoza, olcha i drzewo oliwne



 POZYTYWNY WPŁYW ZIELONEJ TRANSFORMACJI NA ZDROWIE 30

w 2020 r. z powodu narażenia na zanieczyszczenie powietrza drobnym pyłem 
zawieszonym (PM2,5), przy czym głównym sprawcą był sektor transportu;

• 59,9% badanych (z 197) miast zgłosiło, że zmiana klimatu zagraża usługom 
służby zdrowia lub zdrowiu publicznemu, przy czym choroby związane z upa-
łami zostały w największym stopniu wskazane jako zagrożenie dla zdrowia 
związane ze zmianą klimatu;

• w ciągu ostatniej dekady najwyższe straty gospodarcze spowodowane eks-
tremalnymi zjawiskami związanymi z klimatem odnotowano w 2021 r., przy 
czym straty gospodarcze w wartościach bezwzględnych wyniosły 47 962 mln 
EUR. Zdecydowaną ich większość poniosły Niemcy: 30 280 mln EUR (63% 
całkowitych strat europejskich). Kwoty te należy powiększyć o zewnętrzne 
koszty zdrowotne: utratę zdrowia, lat życia64, produktywności, opiekę lekar-
ską, hospitalizacje czy koszt rent lub opieki nad osobami niezdolnymi do 
pracy. 

 
Wyniki raportu Lancet komentuje dr Marina Romanello, dyrektor wykonawcza 
the Lancet Countdown słowami: „Europa ma szansę stać się globalnym liderem 
w zakresie niskoemisyjnej, sprawiedliwej transformacji i może dziś zapewnić przy-
szłość, w której populacje na całym świecie nie tylko przetrwają, ale będą też 
kwitnąć”.

Zdecydowane i jednoznaczne stanowisko w kwestii wpływu zmiany klimatu na 
zdrowie przyjmuje również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), włączając 
działania na rzecz ochrony zdrowia publicznego w priorytety swojej aktywno-
ści ostatnich dwóch dekad. Jak przypomina WHO:

• według Światowej Organizacji Meteorologicznej dekada 2011–2020 była 
najcieplejszą w historii, a rok 2020 znalazł się wśród 3 najcieplejszych zare-
jestrowanych lat na świecie; 

• średnie temperatury w 2020 roku były na świecie o 1,2°C wyższe niż w okre-
sie przedindustrialnym, a w Europie aż o 2,2°C wyższe. Już wiemy, że by nie 
dopuścić do przekroczenia tzw. klimatycznych punktów krytycznych65, mu-
simy zatrzymać wzrost temperatury poniżej 1,5°C;

• ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz bardziej intensywne i częst-

64 Utratę lat życia określa tzw. wskaźnik DALY, stosowany do określenia stanu zdrowia da-
nego społeczeństwa. Wyraża łącznie lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci 
bądź uszczerbku na zdrowiu w wyniku urazu lub choroby.

65 Klimatyczne punkty krytyczne określają próg, którego przekroczenie może prowadzić do 
nieodwracalnych zmian systemu klimatycznego oraz ich nieprzewidywalnych, kumulują-
cych się konsekwencji.
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sze, a ich skutki zdrowotne coraz poważniejsze (zmiana klimatu jest jednym 
z głównych czynników prognozowanej tendencji do zwiększania intensyw-
ności i częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych) – podczas gdy 
tylko 5% Europejczyków było każdego roku narażonych na klęski żywiołowe 
związane z pogodą w latach 1981–2010, liczba ta może dramatycznie wzro-
snąć do końca tego stulecia;

• najbardziej śmiercionośnymi ekstremalnymi zdarzeniami klimatycznymi 
w Europejskim Regionie WHO są fale upałów, szczególnie w zachodniej 
i południowej Europie. Od 2000 roku występowały ekstremalne letnie 
fale upałów powodujące tysiące nadmiarowych zgonów. W przyszłości 
liczba dni z wysokimi poziomami stresu cieplnego wzrośnie w całym re-
gionie, a skutki związane z upałami mogą znacznie zwiększyć się w wyni-
ku połączonych skutków zmiany klimatu, urbanizacji i starzenia się spo-
łeczeństwa;

• śmiertelność związana z upałem wśród osób w wieku 65 lat i starszych66 
osiągnęła w 2018 roku na całym świecie około 300 000 – liczba ta prawie się 
podwoiła w ciągu ostatnich 20 lat. W regionie europejskim liczba zgonów 
związanych z upałami wzrosła w tym samym okresie o ponad 30%;

• powodzie w latach 1991–2017 spowodowały śmierć ponad 2000 osób w re-
gionie europejskim, wpłynęły na życie 8,7 mln ludzi i wygenerowały straty 
w wysokości co najmniej 72 mld euro. Przewiduje się, że zmiana klimatu 
zwiększy intensywność i częstotliwość powodzi w całym regionie. W przy-
padku braku skutecznych działań adaptacyjnych, dla scenariusza średniej 
emisji szacuje się, że powodzie rzeczne dotkną rocznie około 300 000 osób 
w krajach Unii Europejskiej do 2050 r. i 390 000 osób do 2080 r., powodując 
wiele przedwczesnych zgonów, wypadków i chorób przewlekłych; 

• wiele części regionu europejskiego doświadczyło znacznych susz w ostat-
niej dekadzie. Szacuje się, że obszar dotknięty dużym niedoborem wody 
wzrośnie z 19% w 2007 r. do 35% w latach 70. XXI wieku, a liczba dodatko-
wych osób dotkniętych tym problemem ma wynieść 16–44 mln; 

• wywołane zmianami klimatu zmiany w produkcji i dystrybucji pyłków i za-
rodników mogą prowadzić do wzrostu zaburzeń alergicznych, m.in. również 
poprzez wydłużenie sezonu pylenia – ponad 24% osób dorosłych mieszka-
jących w regionie europejskim cierpi na alergie, której następstwem jest 
m.in. ciężka postać astmy alergicznej, podczas gdy odsetek dzieci z alergią 
wynosi 30-40% i wciąż rośnie67;

• Zmiana klimatu zmienia rozmieszczenie i rozprzestrzenianie się chorób 

66 Szacunki the Lancet Countdown, na które powołuje się WHO
67 Jedynie wzrost stężenia pyłku ambrozji może zwiększyć liczbę przyjęć do szpitali z powo-

du zaburzeń oddychania o 25%
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przenoszonych przez wektory, np. kleszcze (Ixodes ricinus) przenoszące 
odkleszczowe zapalenie mózgu i boreliozę; azjatycki komar tygrysi (Aedes 
albopictus), przenoszący m.in. dengę, chikungunya i wirus Zika czy muchy 
z gatunku Phlebotomus przenoszące leiszmaniozę68 69.

 
Z kolei autorzy raportu Europejskiej Agencji Środowiskowej (z ang. EEA, Eu-
ropean Environment Agency)70 z listopada 2022 r. podkreślają, że w ciągu na-
stępnych dziesięcioleci częstsze epizody ekstremalnych upałów i rosnąca po-
datność populacji na ekstremalne upały doprowadzą do znacznego wzrostu 
zachorowalności i śmiertelności – o ile nie zostaną podjęte odpowiednie dzia-
łania adaptacyjne. Zauważają, że nasilające się fale upałów wywierają również 
coraz większy wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. Oprócz fal upałów wy-
różniają drugi obszar szczególnie związany z nasileniem konsekwencji zmiany 
klimatu – wektorowe choroby zakaźne, zagrażające mieszkankom i mieszkań-
com Europy – warunki klimatyczne na całym kontynencie stają się coraz bar-
dziej odpowiednie do pojawiania się i przenoszenia klimatozależnych chorób 
zakaźnych, które mogą szczególnie dotknąć osoby pracujące w rolnictwie, le-
śnictwie lub służbach ratunkowych, a także osoby starsze, dzieci i osoby z ob-
niżoną odpornością. Do najbardziej niebezpiecznych chorób zakaźnych należą 
malaria, denga i Gorączka Zachodniego Nilu, a podnosząca się temperatura 
morza Bałtyckiego sprzyja rozprzestrzenianiu się bakterii Vibrio Vulnificus. 

Kolejne dekady przyniosą nowe, nieznane dotąd zagrożenia związane z podno-
szeniem się globalnej temperatury i przesuwaniem stref klimatycznych. Dlate-
go należy zadbać zarówno o działania adaptacyjne w zakresie zdrowia publicz-
nego, czyli dostosowanie systemów ochrony zdrowia do odnotowywanych już 
skutków zmiany klimatu, ale również dążyć do mitygacji, w tym przekształcania 
gospodarki w niskoemisyjną i bardziej zrównoważoną. Również służba zdro-
wia powinna przygotować się na przyszłe wyzwania związane z większą profi-
laktyką chorób wektorowych, narażenia na ekstremalne ciepło czy gwałtowne 
zjawiska pogodowe, poprzez poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego, ochronę 
zdrowia przez inne sektory, stosowanie dobrych praktyk, dostarczanie kom-
pleksowych informacji o potencjalnych zagrożeniach, poprawę efektywności 
własnego działania czy promowanie wzorców zdrowotnych71. 

68 Leiszmanioza jest tropikalną chorobą pasożytniczą wywoływaną przez pierwotniaki z ro-
dzaju Leishmania

69 https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/climate-change
70 EEA, 2022, Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat 

and infectious diseasesNo 07/2022
71 http://rcin.org.pl/Content/60110/WA51_79962_r2015_Wplyw-klimatu-na-sta.pdf
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Rys. 7. Związki pomiędzy systemem opieki zdrowotnej a czynnikami 
klimatycznymi72 

W obliczu wyżej wymienionych zagrożeń reprezentanci sektora zdrowia 
zrzeszeni w inicjatywach Światowej Organizacji Zdrowia, programu the 
Lancet Countdown, delegaci Szczytów Klimatycznych73 czy członkowie 
polskiej grupy Lekarze dla Klimatu w swoich wypowiedziach i stanowi-
skach74 apelują do rządzących o podjęcie kroków na rzecz rozwijania go-

72 Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stani-
sława Leszczyńskiego, http://rcin.org.pl/Content/60110/WA51_79962_r2015_Wplyw-kli-
matu-na-sta.pdf

73 https://healthyclimateletter.net/ W apelu tym przedstawiciele sektora zdrowia ostrzega-
ją, że kryzys klimatyczny jest największym pojedynczym zagrożeniem dla zdrowia ludzko-
ści oraz wzywają światowych przywódców do podjęcia działań na rzecz ratowania klimatu 
i ochrony zdrowia publicznego, pozostając poniżej granicy 1,5C globalnego ocieplenia.

74 https://lekarzedlaklimatu.pl/
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spodarki niskoemisyjnej oraz podejmowania prób wyhamowania postę-
pującej zmiany klimatu. Z kolei według Światowej Organizacji zdrowia, 
korzyści zdrowotne z działań na rzecz transformacji energetycznej będą 
dwukrotnie przewyższały koszty polityki mitygacyjnej do zmiany klimatu 
na poziomie globalnym.

Korzyści zdrowotne wynikające z walki ze zmianą klimatu:

Pozytywne skutki zdrowotne walki ze zmianą klimatu dotyczą głównie wyha-
mowania procesu globalnego ocieplenia oraz zminimalizowania liczby poten-
cjalnych ofiar w nadchodzących latach:

• Zmniejszenie liczby osób umierających przedwcześnie z powodu chorób 
układu sercowo-naczyniowego w trakcie fal ekstremalnych upałów (zwłasz-
cza seniorów); 

• Mniejsza liczba osób umierających przedwcześnie i chorujących przewlekle 
z powodu wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza (więcej w rozdziale: 
4.4.1.); 

• Mniejsze narażenie na choroby zakaźne, w tym wektorowe choroby tropi-
kalne (denga, malaria, Gorączka Zachodniego Nilu); 

• Brak dalszego wzrostu odnotowywanych przypadków występowania aler-
gii, zwłaszcza wśród dzieci, łagodniejsze objawy alergiczne; 

• Mniejsza liczba przypadków śmiertelnych związanych z ekstremalnymi zja-
wiskami pogodowymi – mniej wypadków, zranień, zgonów;

• Mniejsza liczba chorób układu pokarmowego związanych z zanieczyszcze-
niami wód pitnych;

• Lepsza dostępność do wody pitnej i żywności, wyższa odporność i odpo-
wiednie BMI75;

• Mniej przypadków migracji klimatycznych, lepsze relacje społeczne i brak 
zagrożenia zdrowia w wyniku konfliktów zbrojnych na tle walki o zasoby;

• Lepsze zdrowie psychiczne, dzięki lepszemu stanowi organizmu oraz mniej-
szymi napięciami związanymi z obawą o przyszłość swojego i przyszłych 
pokoleń. 

75 BMI jest standardowym wskaźnikiem oceny masy ciała, liczonym jako podzielenie masy 
ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach
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4.1. Transformacja energetyczna

Zmiana klimatu wymaga zdecydowanych działań w obszarze produkcji energii, 
zwłaszcza w obszarze odejścia od spalania wysokoemisyjnych i szkodliwych dla 
klimatu, a także generujących ogromne ilości zanieczyszczeń76, paliw kopal-
nych – węgla, ropy naftowej i gazu. W wyniku procesów ich spalania produkuje 
się energię cieplną i elektryczną. Stanowią one również podstawę napędu po-
jazdów o silnikach spalinowych. Technologia, która przyczynia się do produkcji 
energii poprzez spalanie paliw kopalnych prowadzi do silnego zanieczyszcze-
nia powietrza oraz przyspiesza proces zmiany klimatu, który zagraża ludzkie-
mu zdrowiu. Zanieczyszczenie powietrza prowadzi do około ponad 7 milionów 
przedwczesnych zgonów na świecie – w tym do ponad 400 tys. w samej Europie 
i prawie 50 tys. w Polsce. Prowadzi też do setek milionów przypadków cho-
rób przewlekłych, w tym ciężkich chorób śmiertelnych: nowotworów, poważ-
nych schorzeń układu oddechowego, krążenia czy nerwowego. Analogicznie – 
zmiana klimatu, ze swoim szerokim spektrum konsekwencji, wpływa na jakość 
zdrowia i życia mieszkanek i mieszkańców wszystkich krajów świata – w coraz 
bardziej widoczny sposób także Polski. Dodatkowo, w przypadku sektorów wy-
dobywczych obserwuje się silne obciążenie fizyczne i psychiczne pracowników, 
ryzyko wypadków oraz narażenie na choroby zawodowe, takie jak (w przypad-
ku górnictwa) pylice płuc, ubytek słuchu, zespół wibracyjny czy przewlekłe za-
palenie oskrzeli77.

Jednocześnie, emisje z elektrowni węglowych (czyli tzw. emisja wysoka, ze źró-
dła powyżej 40 m) mają charakter transgraniczny, czyli mogą być przenoszone 
na dalekie odległości przekraczając granice kraju emisji – nawet do kilku tysię-
cy kilometrów. 

Jak informuje KE, aż trzy czwarte gazów cieplarnianych w UE emitowanych jest 
w procesie produkcji energii. W 2019 roku węgiel wydobywany był w 31 regio-
nach w 11 krajach członkowskich UE i stanowił 18% europejskiego miksu ener-
getycznego, a sektor węglowy zatrudniał bezpośrednio 230 000 osób.

Spalanie paliw kopalnych na cele grzewcze, zwłaszcza w Europie Wschodniej, 
generuje ogromne ilości gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza. 
W skali UE to jednak elektrownie węglowe generują najwyższe koszty zdro-
wotne przez cały okres eksploatacji, łącznie z procesem produkcji i utylizacji 

76 Takich jak pyły zawieszone, tlenki siarki, tlenki azotu, wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne czy metale ciężkie, w tym rtęć

77 HEAL, 2016, Energia przyjazna zdrowiu. Czy i jak źródła energii wpływają na stan zdrowia 
publicznego?
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bloków węglowych, czyli średnio przez okres ok. 40 lat. Emisje z transportu 
również pozostają jednym z kluczowych kontrybutorów problemu emisji zanie-
czyszczeń i GHG. Dodatkowo, koszty zdrowotne wynikające ze spalania paliw 
kopalnych z różnych źródeł kumulują się, a przewlekłe narażenie na czynniki 
ryzyka może tylko pogorszyć skutki zdrowotne. Szacuje się, że w Polsce jedy-
nie w 2016 r. elektrownie węglowe78 przyczyniły się do 2596 przedwczesnych 
zgonów związanych z narażeniem na wdychanie zanieczyszczeń powietrza oraz 
na 42 402 dni, podczas których odnotowano zaostrzenie objawów u osób cier-
piących na astmę. Szacowany koszt zdrowotny jedynie powyższych skutków to 
36 mld zł.79

Zmiana sposobu produkcji energii w kierunku niskoemisyjnym, czystym i zrów-
noważonym oraz całkowita dekarbonizacja sektora energetycznego jest więc 
kluczowym wyzwaniem w zakresie Zielonej Transformacji. Jednak planowane 
zmiany w tym zakresie dodatkowo motywowane są aktualnie sytuacją geopoli-
tyczną i kryzysem na rynku energii, spowodowanym m.in. nałożeniem embarga 
na import rosyjskich paliw kopalnych80. 

Nadrzędnym celem planowanej transformacji energetycznej jest odejście od 
spalania paliw kopalnych i odwrót w kierunku odnawialnych, niskoemisyjnych 
i czystych źródeł energii, a tym samym zwiększenie niezależności energetycz-
nej od dostaw z zewnątrz, rozwój bezpieczeństwa energetycznego oraz wzrost 
efektywności w zużyciu energii. 

W ramach przyspieszenia działań na rzecz transformacji energetycznej w obli-
czu rosyjskiej agresji na Ukrainę przyjęto trzy filary działań określone jako pro-
gram REPowerEU81: 

• Dywersyfikacja dostaw energii;

• Oszczędności energii;

• Szybkie zastąpienie paliw kopalnych poprzez czyste źródła energii;

• Inteligentne połączenia inwestycji i reform.

 

78 Na węgiel kamienny i węgiel brunatny
79 HEAL, 2021 Sprawiedliwa Transformacja na rzecz ochrony zdrowia publicznego
80 85% mieszkanek i mieszkańców UE jest zdania, że Unia powinna jak najszybciej zmniej-

szyć swoją zależność od rosyjskiego gazu i ropy naftowej. Źródło: https://ec.europa.eu/
info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-
-and-sustainable-energy-europe_pl

81 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowe-
reu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_pl
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Dodatkowo, Komisja Europejska proponuje podniesienie unijnego celu w za-
kresie odnawialnych źródeł energii na 2030 r. z 40%. do 45%. Ma to zagwaran-
tować moce wytwórcze w wysokości 1236 GW w 2030 r. (w porównaniu z war-
tością 1 067 GW do 2030 r. przewidzianą w pakiecie „Fit for 55”82 w 2030).

Wszystkie działania w obszarze transformacji energetycznej powinny pod-
legać tzw. Sprawiedliwej Transformacji, czyli takiej, która oprócz minima-
lizowania skutków zdrowotnych dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców 
zapewnia też dobrostan lokalnej ludności pod względem ciągłości zatrud-
nienia i jakości środowiska, w którym żyją. Transformacja powinna być za-
planowana w sposób przemyślany, gwarantować alternatywne gałęzi gospo-
darki i zapewnić miejsca pracy osobom, które je stracą w wyniku zamykania 
kopalń I/lub elektrowni83.

Co ważne, Sprawiedliwa Transformacja powinna uwzględniać perspektywę 
zdrowotną w osiągnięciu neutralności klimatycznej, przyczyniając się do 
zachowania dobrej jakości zdrowia publicznego na danym obszarze, a naj-
lepiej do jego poprawy. Należy zwracać uwagę na nierówności społeczne 
i zdrowotne, które mogą się pojawić w takich obszarach, jak np. ubóstwo 
energetyczne i zdrowotne, ubóstwo żywnościowe, nasilenie chorób cywili-
zacyjnych, stres czy problemy zdrowia psychicznego (związane np. z wyklu-
czeniem zawodowym)84.

Na działania w zakresie sprawiedliwej transformacji energetycznej pomiędzy 
2021 a 2027 rokiem ma zostać przeznaczonych do 75 mld euro, które trafią do:

• przedsiębiorców (zastosowanie technologii niskoemisyjnych oraz zapew-
nianie wsparcia w badaniach i wprowadzaniem innowacji); 

• państw członkowskich lub regionów (na inwestycje w nowe zielone miejsca 
pracy, zrównoważony transport publiczny, łączność cyfrową i niskoemisyjną 
infrastrukturę energetyczną);

• ludzi i społeczności (zwiększenie energooszczędności mieszkań, zwalczanie 
ubóstwa energetycznego, zmiana kwalifikacji pracowników).

82 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-
-green-transition/

83 HEAL, 2021 Sprawiedliwa Transformacja na rzecz ochrony zdrowia publicznego
84 ibidem



 POZYTYWNY WPŁYW ZIELONEJ TRANSFORMACJI NA ZDROWIE 38

4.1.1. Czy OZE zagrażają zdrowiu?  
Mity dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Rezygnując z wysokoemisyjnego źródła energii jakim jest spalanie paliw ko-
palnych trzeba mieć pewność, że nowe źródła energii również nie będą zagra-
żały zdrowiu publicznemu. Każdy sposób produkcji energii może oddziaływać 
na zdrowie, dlatego należy zadbać, żeby w całym cyklu życia infrastruktury do 
produkcji energii wszelkie procesy były gruntownie analizowane pod kątem 
potencjalnego wpływu na stan zdrowia ludzi – od etapu planowania po utyliza-
cję wszelkich końcowych materiałów i odpadów. 

Przykładowo, w przypadku ogniw fotowoltaicznych nie mamy do czynienia 
z emisją żadnych szkodliwych substancji podczas eksploatacji. Jednocześnie 
należy minimalizować zagrożenia związane z wydobyciem i utylizacją surow-
ców do produkcji ogniw. Należy wdrażać i respektować restrykcyjne wymaga-
nia co do jakości i rodzaju stosowanych materiałów, bezpieczeństwa ich wydo-
bycia oraz składowania odpadów. 

W kwestii energetyki wiatrowej narosło wiele mitów dotyczących potencjalnych skut-
ków zdrowotnych funkcjonowania wiatraków na zdrowie ludzi. Badania naukowe nie 
wykazały jednak związku pomiędzy emisją hałasu o niskiej częstotliwości a chorobami 
układu krążenia czy skutkami psychicznymi. Hałas emitowany z ruchu wiatraka nawet 
przy silnym wietrze wynosi ok. 40-45 dB – a normy definiują górną granicę jako 50dB. 
Wyższe wartości natężenia dźwięku generuje funkcjonowanie kolei czy autostrad85. 
Mimo to możliwy jest jednak potencjalny wpływ na zdrowie psychiczne – migotanie 
cieni może prowadzić do irytacji, a negatywne nastawienie do energetyki wiatrowej 
do stresu wśród lokalnych mieszkanek i mieszkańców. Skutek ten może być jednak 
minimalizowany poprzez rzetelne informowanie o braku zagrożeń dla zdrowia ener-
getyki wiatrowej i ich korzyści dla lokalnych społeczności86.

Jednocześnie, rekomendowane jest każdorazowe przeprowadzenie komplek-
sowej oceny oddziaływania na zdrowie87 przy inwestycji w jakąkolwiek formę 
wytwarzania energii oraz najwyższa dbałość przy jej realizacji o przestrzeganie 
obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa. 

85 https://smoglab.pl/elektrownie-wiatrowe-fakty-mity/
86 HEAL, 2016, Energia przyjazna zdrowiu. Czy i jak źródła energii wpływają na stan zdrowia 

publicznego?
87 Jest ocena uwzględniająca cykl życia inwestycji i porównująca poszczególne warianty 

produkcji energii oraz istniejące rozwiązania technologiczne w kontekście ich oddziały-
wania na zdrowie ludzkie, źródło: HEAL, 2016, Energia przyjazna zdrowiu. Czy i jak źródła 
energii wpływają na stan zdrowia publicznego?
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Wybór źródła energii determinuje jakość zdrowia publicznego w skali lokalnej 
i globalnej. Transformacja energetyczna w stronę odnalnialnych, przyjaznych 
zdrowiu źródeł energii jest niezbędna dla poprawy jakości powietrza, reduk-
cji emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie stanowi ważną determinantę 
jakości zdrowia publicznego w Unii Europejskiej. Oprócz wyboru źródła ener-
gii kluczowe jest ograniczanie zapotrzebowania na energię poprzez poprawę 
efektywności energetycznej oraz zwiększenie oszczędności energii. 

 
Najzdrowszą energią jest ta, której nie trzeba wyprodukować – dlatego powin-
niśmy dążyć do oszczędności energii na wszelkie możliwe sposoby. W codzien-
nym życiu może być to np.:

• obniżanie temperatury w mieszkaniu;

• ograniczanie użycia klimatyzacji;

• wydajniejsze korzystanie z artykułów gospodarstwa domowego, odłącza-
nie nieużywanych sprzętów;

• wyłączanie niepotrzebnych źródeł oświetlenia;

• rezygnacja z poruszania się samochodem na rzecz transportu publicznego 
i aktywnej mobilności88.

 

Korzyści zdrowotne wynikające z transformacji energetycznej:

• Redukcja zanieczyszczeń powietrza; 

• Niższe emisje gazów cieplarnianych wyhamowujące proces zmiany klimatu;

• Lepsze warunki środowiskowe, np. zapobieganie suszom w rejonach wydo-
bywania paliw kopalnych;

• Uniknięcie wycieków metanu, skażenia środowiska, emisji rtęci, neurotok-
syczności;

• Zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych w zakresie tempe-
ratury mieszkania czy domu;

• Zapewnienie stabilnych dostaw energii do zapewnienia realizacji podsta-
wowych potrzeb życiowych, również w zakresie ochrony zdrowia i funkcjo-
nowania służby ochrony zdrowia;

88 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowe-
reu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_pl
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• Przekwalifikowanie osób niemających szans na długie zatrudnienie w gór-
nictwie i przy spalaniu paliw kopalnych, szansa na edukację w innych obsza-
rach, zapewnienie lepszego zdrowia psychicznego i stabilnego zatrudnienia 
pozwalającego zapewnić realizację wszelkich potrzeb życiowych;

• Pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne wynikający z zapewnienia bezpie-
czeństwa energetycznego i braku obaw o niedostatki energii elektrycznej 
lub ciepła;

• Minimalizowanie lęku życia w miastach i obaw o wpływ zanieczyszczeń po-
wietrza i skutków zmiany klimatu na zdrowie;

• Niższy wskaźnik depresji klimatycznej.

4.2. Zielona mobilność

Emisje gazów cieplarnianych pochodzące z transportu odpowiadają 24% sumy 
emisji w UE89, a ich wartość wciąż rośnie. Transport jest również jednym z głów-
nych kontrybutorów problemu zanieczyszczenia powietrza w całej Europie 
– szacuje się, że co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób umiera przedwcześnie 
w UE z powodu narażenia na zanieczyszczenia powietrza pochodzące właśnie 
z tego źródła emisji. Są nimi głównie pyły zawieszone i tlenki azotu – samo 
narażenie na dwutlenek azotu przyczyniło się do 40 400 przedwczesnych zgo-
nów w 2019 roku90. Jednocześnie, sektor transportowy zatrudnia około 10 mln 
osób i odpowiada 5% PKB całej Unii Europejskiej91.

Sektor transportu odpowiada za emisję dwutlenku węgla, pyłów zawieszo-
nych, tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych, benzenu czy ołowiu. Transport drogowy od-
powiada za ponad 38% emisji szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu, a także 
za ok. 10% emisji pyłów zawieszonych z wysoką zawartością tzw. czarnego 
węgla – wykazującego do 10 razy większą szkodliwość dla zdrowia niż jego 
inne odmiany92. Emisje z transportu były głównym źródłem zanieczyszczenia 
powietrza w zachodniej i północnej Europie, a w pięciu krajach UE – Austrii, 

89 https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport-emissions_en
90 https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/health-impacts-of-a-

ir-pollution
91 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/
92 Bulanda M., Michalak W. Wpływ zanieczyszczeń powietrza z transportu na zdrowie i roz-

wój dzieci, HEAL, 2021
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Danii, Finlandii, Holandii i Portugalii ruch drogowy był jedynym źródłem prze-
kroczeń93. 

Zanieczyszczenia powietrza pochodzące z transportu wpływają istotnie na 
zmniejszenie parametrów czynnościowych płuc, zwiększenie częstotliwości 
infekcji i chorób alergicznych, zwłaszcza u dzieci. Wpływają na zdrowie od naj-
wcześniejszych etapów życia oraz są czynnikiem ryzyka niższej czynności dróg 
oddechowych u dzieci. Dodatkowo mogą wywoływać i nasilać reakcje alergicz-
ne wpływać na zaburzenia budowy i funkcji serca oraz naczyń krwionośnych, 
powodując miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, zakrze-
picę, zwężenie tętnic wieńcowych, chorobę niedokrwienną serca, zawał, a na-
wet niewydolność serca. Inne obszary wpływu obejmują zmianę metabolizmu, 
przyrost masy ciała (prowadzący do otyłości), zmiany w mózgu, opóźnienie 
rozwoju psychomotorycznego czy przyspieszenie procesów neurodegenera-
cyjnych, wpływ na choroby skóry czy wystąpienie zespołu nadpobudliwości 
psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), objawów lękowo-depresyjnych 
czy innych dolegliwości natury psychiatrycznej. Nawet krótkoterminowe na-
rażenie na zanieczyszczenia powietrza z transportu, czyli ekspozycja na wyso-
kie stężenia w okresie od kilku godzin do kilku dni może powodować: obniże-
nie samopoczucia, senność, irytację, obniżoną wydolność oddechową, kaszel, 
nieżyt, nosa, zapalenie spojówek, nasilenie objawów chorób układu krążenia 
i układu oddechowego, zwiększoną liczbę konsultacji lekarskich, interwencji 
pogotowia ratunkowego czy hospitalizacji, wzrost konsumpcji leków, wzrost 
liczby utraconych dni pracy94.

Oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza po-
pularyzacja czystego transportu zawiera m.in. rekomendacje do podejmowa-
nia tzw. aktywnej mobilności, czyli spacerowania i jazdy rowerem. Regularnie 
podejmowana aktywność fizyczna wpływa na poprawę kondycji fizycznej, od-
porności oraz profilaktykę wielu chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości, która 
została uznana za poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego na całym świe-
cie i jest głównym czynnikiem determinującym niepełnosprawność i śmierć 
w Europejskim Regionie WHO. 

Otyłość dotyka prawie 60% dorosłych i prawie jedno na troje dzieci (29% 
chłopców i 27% dziewcząt) w Europejskim Regionie WHO. Zauważa się też 
stały wzrost przypadków nadwagi i otyłości, a żadne państwo członkowskie 
regionu nie jest na dobrej drodze do zahamowania ich przyrostu do 2025 r. 

93 https://www.eea.europa.eu/highlights/emissions-from-road-traffic-and
94 Bulanda M., Michalak W. Wpływ zanieczyszczeń powietrza z transportu na zdrowie i roz-

wój dzieci, HEAL, 2021
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Otyłość zwiększa ryzyko zachorowania na 13 rodzajów nowotworów i jest jed-
nym z kluczowych czynników ryzyka wielu chorób niezakaźnych (NCD). Nadwa-
ga i otyłość są czwartym najczęstszym czynnikiem ryzyka chorób niezakaźnych 
w regionie, po nadciśnieniu tętniczym, zagrożeniach dietetycznych i tytoniu. 
Jest to również wiodący czynnik ryzyka niepełnosprawności. Warto zaznaczyć 
też, że otyłość wpływa na większą zachorowalność i śmiertelność z powodu in-
fekcji COVID-19. Do skutków zdrowotnych związanych z otyłością należą m.in. 
problemy z układem oddechowym (takie jak przewlekła obturacyjna choroba 
płuc, bezdech, astma), niealkoholowe stłuszczenie wątroby, przewlekła choro-
ba nerek, problemy układu krążenia (udar, choroba niedokrwienna serca, nad-
ciśnienie, cukrzyca czy różne postaci nowotworów95. 

Rys. 8. Skutki zdrowotne otyłości96 

95 World Health Organization. Regional Office for Europe. (2022). WHO European Regional 
Obesity Report 2022. World Health Organization. Regional Office for Europe. https://
apps.who.int/iris/handle/10665/353747. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

96 World Health Organization. Regional Office for Europe. (2022). WHO European Regional 
Obesity Report 2022. World Health Organization. Regional Office for Europe. https://
apps.who.int/iris/handle/10665/353747. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO 
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Aktywna mobilność wiąże się z wieloma korzyściami zdrowotnymi, od zmniej-
szenia ryzyka sercowo-naczyniowego, obniżenia masy ciała, poprawy sprawno-
ści fizycznej, zmniejszenia ryzyka cukrzycy, do wyższego poziomu dobrostanu 
fizycznego i psychicznego (zwłaszcza aktywna mobilność uprawiana wśród ob-
szarów zielonych)97. 

Komisja Europejska w założeniach EZŁ dąży do redukcji gazów cieplarnianych 
związanych z transportem o 90% do 2050 r. Dzięki temu zmniejszy się zarówno 
wpływ emisji transportowych na niszczenie klimatu, jak i na zanieczyszczenie 
powietrza. Działania te zapewnią czysty, łatwo dostępny98 i niedrogi transport 
nawet w najgorzej obecnie skomunikowanych obszarach Europy99. W założeniu 
KE transport kolejnych dekad powinien być wydajny, bezpieczny, przyjazny dla 
środowiska, a jednocześnie nie szkodzić zdrowiu. Strategia UE na rzecz zrów-
noważonej i inteligentnej mobilności100 określa główne inicjatywy oraz plan 
działania, który będzie podstawą prac w nadchodzących latach. 

KE określa również szczegółowe cele w zakresie redukcji emisji CO2 z nowych 
samochodów osobowych i dostawczych101:

• 55% redukcji emisji z samochodów osobowych do 2030 r.;

• 50% redukcji emisji z samochodów dostawczych do 2030 r.;

• 0 emisji z nowych samochodów osobowych do 2035 r. 

 
W procesie tym istotne jest wspieranie rynku pojazdów bezemisyjnych i ni-
skoemisyjnych. W szczególności należy zapewnić dostęp do infrastruktury po-
trzebnej do ładowania tych pojazdów (w tym na długich trasach). Od 2026 r. 
transport drogowy zostanie objęty systemem handlu emisjami. KE proponuje 
również szereg regulacji dot. sektora lotniczego i transportu morskiego. 

97 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214140517303857
98 Wykluczenie transportowe, czyli brak możliwości korzystania z transportu publicznego 

mieszkańców danego obszaru, wciąż dotyczy wielu obszarów w UE.
99 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/
100 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8824-2021-INIT/pl/pdf
101 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/deliverin-

g-european-green-deal_en#making-transport-sustainable-for-all
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Korzyści zdrowotne wynikające z zielonej mobilności:

• Niższe narażenie na zanieczyszczenia powietrza z transportu drogowego – 
mniej chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, nowotworów, 
alergii, mniej przypadków hospitalizacji i przedwczesnych zgonów szczegól-
nie u najbardziej narażonych grup;

• Podniesienie poziomu aktywności fizycznej mieszkanek i mieszkańców UE, 
spacery, aktywna mobilność, jazda rowerem;

• Wyższa odporność organizmu dzięki aktywności fizycznej, przełożenie na 
lepsze funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego;

• Popularyzacja spacerów i aktywności fizycznej wśród dzieci, redukcja otyło-
ści, cukrzycy;

• Zdrowie psychiczne, dobrostan – związany z regularnym podejmowaniem 
aktywności fizycznej, dotlenieniem organizmu, przebywaniem wśród ziele-
ni, integracją z innymi osobami, stymulacją organizmu.

4.3 Zielone budownictwo

Sektor budynków pochłania 40% energii w Europie i generuje 36% energopo-
chodnych emisji gazów cieplarnianych w UE102. Szacuje się, że jeszcze w 2050 
roku na terenie UE stać będzie od 85% do 95% współczesnych nam budynków. 
Jednocześnie dwie trzecie z tych, które są obecnie eksploatowane nie jest 
energooszczędnych, a w większości mieszkają w nich osoby o trudnej sytuacji 
ekonomicznej. 

Jedynie 1% budynków w Europie przechodzi każdego roku remont, mający na 
celu redukcję zużycia energii. W odpowiedzi na te wyzwania KE zaproponowała 
strategię pod nazwą „Fala renowacji dla Europy – Ekologizacja naszych budyn-
ków, tworzenie miejsc pracy, poprawa życia”103, w skrócie tzw. Falę Renowacji. 
Plany Komisji w zakresie Fali Renowacji zakładają podwojenie rocznych wskaź-
ników renowacji energii w ciągu najbliższych 10 lat. Oprócz ograniczenia emi-
sji, renowacje te poprawią jakość życia ludzi mieszkających w budynkach i ko-
rzystających z nich oraz powinny stworzyć wiele dodatkowych zielonych miejsc 
pracy w sektorze budowlanym. Celem jest zdekarbonizowanie sektora budyn-

102 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/
103 https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renova-

tion-wave_en 
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1Budynki pochłaniają 40% 
energii w UE i powodują
36% energopochodnych
emisji gazów cieplarnianych

22/3 europejskich budynków
nie jest energooszczędna
- w wielu mieszkają rodziny 
o niskich dochodach

385-95% dzisiejszych
budynków będzie
stać jeszcze w 2050 r.

BUDYNKI A ENERGIA

ków, odbudowanie gospodarki oraz zminimalizowanie zjawiska ubóstwa ener-
getycznego. Dodatkowo działania w zakresie Fali Renowacji znacznie obniżą 
zużycie energii w UE, zredukują emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń 
powietrza. Renowacje pomogą też w tworzeniu miejsc pracy i będą stymulo-
wać gospodarkę. Dzięki nim zmniejszą się wydatki energetyczne mieszkańców 
oraz przyczynią się one do sprawiedliwej transformacji ekologicznej wpływając 
na poprawę zdrowia ludzi i stan środowiska naturalnego104.

Rys. 9. Europejskie budynki a efektywność energetyczna105 

Działania związane z tzw. Falą Renowacji obejmują106: 

• poprawę charakterystyki energetycznej budynków;

• zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędności energii;

• upowszechnienie odnawialnych źródeł energii, dekarbonizację procesu 
ogrzewanie i chłodzenie;

• promowanie zrównoważonych praktyk budowlanych i materiałów pozyska-
nych w zrównoważony sposób;

104 https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/renovation-wave/
105 https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/renovation-wave/
106 https://www.pois.gov.pl/media/98573/zielony_lad_broszura_wersja_dostepna.pdf
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• promowanie obiegu zamkniętego, ekoprojektowania i etykietowania ener-
getycznego;

• zapewnienie funduszy na renowację (połączenie inwestycji prywatnych, pu-
blicznych i funduszy UE), promocję zielonych dotacji i pożyczek.

 
Fala renowacji dąży do zredukowania emisji gazów cieplarnianych z budynków 
o 60% do 2030 roku, poprzez podwojenie wskaźników renowacji w ciągu naj-
bliższych 10 lat. Według założeń tej strategii do 2030 r. zostałoby odnowionych 
35 mln budynków i stworzonych 160 tys. zielonych miejsc pracy w sektorze 
budowlanym.107

Niestety to właśnie osoby w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej najczęściej 
żyją w najgorszych warunkach mieszkaniowych. Ich domy są niedogrzane lub 
zawilgocone, co powoduje szereg negatywnych skutków zdrowotnych. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia w 2011 roku, obciążenie zdrowotne spowodo-
wane chorobami wynikającymi wyłącznie z nieodpowiednich warunków miesz-
kaniowych (nie licząc budynków niemieszkalnych) w Europie wyniosło 100 000 
przedwczesnych zgonów rocznie. Jedynie w Polsce problem wilgoci dotyczy 
17% wszystkich domów, w tym około 30% domów zamieszkałych przez sa-
motnego rodzica z dziećmi. Aż 30% domów zamieszkałych przez osoby star-
sze (gospodarstwa domowe z przynajmniej jedną osobą powyżej 65 r.ż.) nie 
utrzymuje wystarczającego ciepła w sezonie zimowym. Oprócz zapewnienia 
odpowiedniej temperatury w sezonie zimowym, ważna jest również izolacja 
termiczna w sezonie letnim, zwłaszcza w okresie nasilonych skutków zmiany 
klimatu w postaci występowania fal ekstremalnych upałów108. 

Problem niedogrzania gospodarstw domowych w sezonie zimowym związany jest 
często ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego109. Może mieć ono mieć negatyw-
ny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, pogorszyć istniejące już choroby, takie 
jak problemy z układem oddechowym lub układem krążenia. Niskie temperatury 
w pomieszczeniach wiążą się z występowaniem takich skutków zdrowotnych jak 
udary, zawały serca, choroby układu oddechowego czy zaburzenia psychiczne110.

W związku z potencjalnym wpływem na zdrowie warunków mieszkaniowych 
wyodrębniono pojęcie “syndromu chorego budynku (SCB)”. Jest to zespół do-

107 https://www.pois.gov.pl/media/98573/zielony_lad_broszura_wersja_dostepna.pdf
108 HEAL, 2020, Zdrowe budynki, zdrowsi ludzie
109 Zjawisko to zachodzi, gdy gospodarstwo domowe wydaje więcej niż 10% swojego docho-

du na wszystkie wykorzystywane paliwa do ogrzania domu do odpowiedniej temperatury
110 HEAL, 2020, Zdrowe budynki, zdrowsi ludzie



 POZYTYWNY WPŁYW ZIELONEJ TRANSFORMACJI NA ZDROWIE 47

legliwości, przy którym mieszkańcy cierpią na objawy choroby bez wyraźnej 
przyczyny. Obejmuje takie objawy jak podrażnienie błony śluzowej i oczu, ka-
szel, uczucie ucisku w klatce piersiowej czy zmęczenie i ból głowy.

Spośród zagrożeń zdrowotnych związanych z nieodpowiednimi warunkami 
mieszkaniowymi oraz SCB można wyodrębnić: 

• Wpływ lotnych związków organicznych (LZO) i pleśni;

• Stosowanie chemikaliów przemysłowych;

• Wady systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji;

• Zanieczyszczenia wytwarzane przez niektóre materiały budowlane;

• Zanieczyszczenia przedostające się z zewnątrz.

 
Skutki zdrowotne nieodpowiednich warunków mieszkaniowych obejmują111:

• Wpływ zanieczyszczeń powietrza wewnątrz budynków: choroby układu od-
dechowego, układu krążenia, w tym ostre i przewlekłe zmiany w funkcjono-
waniu płuc i nowotwory (więcej na temat zanieczyszczeń powietrza w roz-
dziale 4.1.1.);

• Wpływ skrajnych temperatur i niewystarczającej dostępności energii: cho-
roby, w tym choroby przewlekłe, przedwczesne zgony;

• Pleśń i wilgoć: choroby dróg oddechowych, astma, szczególnie u dzieci 
(dzieci mieszkające w wilgotnych pomieszczeniach są ponad dwukrotnie 
bardziej narażone na problemy związane z pracą klatki piersiowej, oddycha-
niem, astmą lub zapaleniem oskrzeli oraz od półtora do trzech razy bardziej 
podatne na astmę);

• Niektóre materiały budowlane: toksyczne substancje chemiczne (m.in. 
LZO, ftalany) o działaniu rakotwórczym, upośledzającym działanie układu 
oddechowego, nerwowego, hormonalnego, immunologicznego lub nasi-
lającym alergię, astmę, wzmagającym ryzyko nieprawidłowego rozwoju 
płodu112; 

• Hałas: wyższe skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi, zmiany rytmu serca, 
nadciśnienie tętnicze, bóle głowy, problemy z układem nerwowym, stany 
lękowe, depresja;

• Zimno, przeciągi i wilgoć: wzrost niepokoju, obawy związane z ponoszonymi 
kosztami energii;

111 HEAL, 2020, Zdrowe budynki, zdrowsi ludzie
112 Według jednego z badań nawet dywany mogą zawierać prawie 60 niebezpiecznych sub-

stancji rakotwórczych czy zaburzających równowagę hormonalną
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• Brak poczucia bezpieczeństwa związany ze złymi warunkami mieszkanio-
wymi: stany lękowe i depresja (21% badanych osób twierdziło, że problem 
dotyczący budynku mieszkalnego miał negatywny wpływ na ich zdrowie 
psychiczne).

 
SCB może dotyczyć również pomieszczeń użyteczności publicznej lub prze-
strzeni biurowych. Wykazano, że istnieje związek pomiędzy stanem budynków, 
a samopoczuciem pracowników, słaba jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń 
może powodować spadek wydajności o 6–9%, a nieodpowiednie temperatury 
mogą przełożyć się na niższą produktywność, mniejsze zadowolenie z pracy, 
większą rotację pracowników i większe straty w pracy z powodu choroby. 

Jak wykazano powyżej, zrównoważone budownictwo to nie tylko kwestia 
oszczędności zużycia energii, ale przede wszystkim wzrost jakości życia miesz-
kanek i mieszkańców oraz poprawa poziomu zdrowia publicznego. Jest to 
szczególnie ważne, ponieważ mieszkańcy i mieszkanki UE nawet 90% czasu 
spędzają w budynkach113.

 
Korzyści zdrowotne związane z zielonym budownictwem: 

• Ochrona zdrowia przed zanieczyszczeniami powietrza i ich skutkami zdro-
wotnymi;

• Zapewnienie prawidłowej izolacji termicznej: ochrona przed skrajnymi tem-
peraturami prowadzącymi do chorób przewlekłych i przedwczesnych zgo-
nów;

• Ochrona przed pleśnią i wilgocią, mniej przypadków chorób dróg oddecho-
wych i astmy, w tym u dzieci;

• Minimalizowanie ekspozycji na toksyczne substancje chemiczne w materia-
łach budowlanych, mniej przypadków nowotworów i chorób przewlekłych 
układu oddechowego, nerwowego, hormonalnego i immunologicznego, 
mniej przypadków alergii i astmy;

• Ochrona przed hałasem: korzyści dla układu sercowo-naczyniowego, mniej 
przypadków stanów lękowych i depresji, lepsze funkcjonowanie układu ner-
wowego; 

• Liczne korzyści związane z lepszym zdrowiem psychicznym.

113 HEAL, 2020, Zdrowe budynki, zdrowsi ludzie
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4.4. Plan Zero Pollution – główne zagadnienia i wyzwania 

Jeden ze strategicznych obszarów Europejskiego Zielonego 
Ładu to Plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, ang. 
Zero Pollution. Jego nadrzędnym celem jest eliminacja wszelkich 
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wody i gleby. 

Zanieczyszczenia w poważny sposób zagrażają jakości zdrowia publicznego 
oraz zachowaniu bioróżnorodności. Zanieczyszczenia emitowane do powie-
trza, wody i gleby są główną środowiskową przyczyną wielu przewlekłych cho-
rób fizycznych i psychicznych, zwłaszcza wśród grup podwyższonego ryzyka, 
czyli dzieci, osób z chorobami przewlekłymi, kobiet w ciąży i osób starszych. 
Jak podaje EEA, “zanieczyszczenie środowiska to kryzys zdrowotny, który jest 
tak samo powszechny, jednak daje objawy zachorowania po dłuższym cza-
sie”114. Ponadto zanieczyszczenia wpływają na funkcjonowanie ekosystemów, 
utrudniając procesy sekwestracji dwutlenku węgla115 i dekontaminacji116 po-
tencjalnie szkodliwych dla zdrowia substancji, przez co są one na dłużej wiąza-
ne z ekosystemie. Przyczyniają się również do trwającego masowego wymiera-
nia gatunków. W Europejskim Regionie WHO (53 państwa, ponad 900 milionów 
ludzi) czynniki ryzyka środowiskowego są nadal przyczyną 1,4 miliona zgonów 
rocznie. Ocenia się, że zgonom tym można w dużym stopniu zapobiec.117

Plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń118 do 2050 r. zakłada ograni-
czenie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby do poziomów niezagrażają-
cych zdrowiu publicznemu119 i funkcjonowaniu ekosystemów. To główne zało-
żenie przekłada się na szczegółowe cele do 2030 r., obejmujące:

• poprawę jakości powietrza w celu redukcji liczby przedwczesnych zgonów 
(spowodowanych jego zanieczyszczeniem) o 55%;

• poprawę jakości wody poprzez ograniczenie ilości uwalnianych do niej za-
nieczyszczeń, odpadów z tworzyw sztucznych w morzu o 50% i uwalnianych 
do środowiska cząsteczek mikroplastiku o 30%; 

114 https://www.eea.europa.eu/pl/articles/zdrowie-w-centrum-uwagi-dazenie
115 Sekwestracja dwutlenku węgla to proces polegający na wychwyceniu CO2 ze spalin oraz 

zdeponowaniu go tak, by uchronić przed dostaniem się do atmosfery.
116 Dekontaminacja to proces polegający na usunięciu i unieszkodliwieniu substancji poten-

cjalnie toksycznych i niebezpiecznych dla zdrowia.
117 https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2020/articles/wywiad-radzenie-sobie-

-z-zagrozeniami
118 osiągnięcia poziomu tzw. “zerowej emisji zanieczyszczeń”
119 przy czym Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że nie istnieje bezpieczny dla zdrowia 

publicznego poziom zanieczyszczeń powietrza
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• poprawę jakości gleby poprzez ograniczenie utraty składników pokarmo-
wych i redukcję stosowania pestycydów chemicznych o 50%; 

• ograniczenie o 25% powierzchni ekosystemów UE, na terenie których zanie-
czyszczenie powietrza zagraża różnorodności biologicznej; 

• zmniejszenie o 30% liczby osób stale narażonych na hałas komunikacyjny; 

• znaczne ograniczenie wytwarzania odpadów I zredukowanie o 50% ilości 
odpadów komunalnych120.

 
Zarówno zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb powodują podwyższoną za-
padalność na wiele chorób przewlekłych oraz w konsekwencji prowadzą do 
przedwczesnych zgonów. Mimo rosnącej świadomości zanieczyszczenie środo-
wiska wciąż stanowi 16% wszystkich zgonów na świecie121, czyli trzy razy więcej 
niż łącznie: AIDS, gruźlica i malaria. Zanieczyszczenie środowiska w Unii Euro-
pejskiej stanowi przyczynę co ósmego zgonu122. 

Zanieczyszczenia mogą powodować m.in. zwiększoną zapadalność na:

• nowotwory;

• chorobę niedokrwienną serca;

• przewlekłą obturacyjną chorobę płuc;

• udary mózgu;

• schorzenia neurologiczne;

• cukrzycę;

• choroby układu nerwowego;

• zaburzenia hormonalne;

• zaburzenia psychiczne.123

 
Zanieczyszczenia powietrza wpływają również istotnie na obniżenie płodności, 
występowanie przedwczesnych porodów, stanu rzucawkowego u kobiet w cią-
ży, niższą wagę urodzeniową noworodków i niższy obwód urodzeniowy głów-
ki, rozwój nowotworów mózgu u dzieci czy obniżenie poziomu IQ u kolejnych 
pokoleń. 

120 https://environment.ec.europa.eu/strategy/zero-pollution-action-plan_pl
121 dane z 2015 r., ok. 9 mln zgonów
122 sprawozdanie EEA nr 21/2019: „Healthy environment, healthy lives”
123 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021D-

C0400&from=EN#footnote7
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Rys. 10. 10 najważniejszych chorób niezakaźnych będących przyczyną 
zgonów przypisywanych wpływowi środowiska124

4.4.1. Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza jest ważnym czynnikiem ryzyka oraz przyczyną 
chorób układu oddechowego, chorób układu krążenia, nowotworów i przed-
wczesnych zgonów. Dodatkowo, u osób cierpiących na te choroby stwierdzono 
większą zapadalność na Covid oraz większe ryzyko występowania poważnych 
objawów tej infekcji125.

Jak ocenia EEA, zanieczyszczenie powietrza w Europie prowadzi nawet do 400 
000 przedwczesnych zgonów126. W Unii Europejskiej każdego roku z powo-

124 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021D-
C0400&from=EN#footnote7, za: EEA – „Zdrowe środowisko, zdrowe życie”, 2018, na 
podstawie WHO (2016)

125 https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2020/articles/wywiad-radzenie-sobie-
-z-zagrozeniami

126 https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2020/articles/poprawa-jakosci-powie-
trza-przeklada-sie
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du narażenia na tylko jeden czynnik zanieczyszczenia powietrza – pył drobny 
PM2,5 przedwcześnie umiera około 300 000 osób. 

Wedle Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie powietrza jest jednym 
z największych środowiskowych zagrożeń dla zdrowia publicznego. Wskazuje 
ona, że w 2019 roku 99% światowej populacji mieszkało w miejscach, w których 
nie zostały spełnione wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza127. Szacuje 
się, że zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego było przyczyną 4,2 miliona 
przedwczesnych zgonów na całym świecie w 2016 roku128 129. W 2016 r. około 
58% przedwczesnych zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza spo-
wodowanych było chorobą niedokrwienną serca i udarem mózgu, za 18% zgo-
nów odpowiadała przewlekła obturacyjna chorobą płuc i ostre infekcje dolnych 
dróg oddechowych, natomiast 6% zgonów było spowodowanych rakiem płuc. 

Jednak należy pamiętać, że w żadnej analizie nie da się kompleksowo skalku-
lować ani uwzględnić wszystkich skutków zdrowotnych zanieczyszczeń powie-
trza130. Niektóre z problemów zdrowotnych nie są rozpoznane lub zgłaszane, 
inne nie są w wystarczający sposób ewidencjonowane. Wpływ zanieczyszczeń 
powietrza na zdrowie może objawiać się od łagodnych stanów irytacji i złego 
samopoczucia aż po choroby przewlekłe, w tym nowotworowe i w konsekwen-
cji przedwczesny zgon131. 

W 2013 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) WHO zakwa-
lifikowała zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego jako rakotwórcze 
dla ludzi (ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwego wpływu najdrobniej-
szego pyłu PM2.5). Główne typy nowotworów związanych z narażeniem na 
oddychanie zanieczyszczonym powietrzem to nowotwór płuca i pęcherza 
moczowego132. 

127 Poprzednie, mniej restrykcyjne rekomendacje jakości powietrza opublikowane 
w 2005r., aktualne poziomy rekomendacji: https://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/345329/9789240034228-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

128 Około 91% tych przedwczesnych zgonów miało miejsce w krajach o niskich i średnich docho-
dach, a najwięcej w regionach WHO Azji Południowo-Wschodniej i Zachodniego Pacyfiku.

129 Oprócz zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz, stan powietrza w pomieszczeniach sta-
nowi poważne zagrożenie dla zdrowia około 2,4 miliarda ludzi, którzy gotują i ogrzewają 
swoje domy biomasą oraz paliwami stałymi.

130 Podobna sytuacja dotyczy innych obszarów środowiska, jednak w przypadku zanieczysz-
czeń powietrza i zmiany klimatu rozbieżności mogą być największe

131 HEAL, 2021 Sprawiedliwa Transformacja na rzecz ochrony zdrowia publicznego
132 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-

-health
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Do głównych rodzajów zanieczyszczeń powietrza należą drobne cząstki pyłów 
zawieszonych, ozon, tlenki azotu, tlenki siarki, zanieczyszczenia organiczne 
takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie czy 
amoniak. 

Rys. 11. Główne zanieczyszcznia powietrza i ich wpływa na zdrowie 
człowieka133

 

W 2021 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaktualizowała wytyczne dotyczące 
maksymalnych rekomendowanych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń po-
wietrza, bardziej rygorystyczne niż w poprzednich rekomendacjach, z 2005 
roku. Eksperci WHO i reprezentanci ochrony zdrowia podkreślają jednocze-
śnie, że w rzeczywistości żaden poziom zanieczyszczenia powietrza nie może 
być uznany za bezpieczny za zdrowia człowieka.

133 raport EEA – zdrowe środowisko, zdrowe życie, https://www.eea.europa.eu/pl/sy-
gna142y/sygnaly-2020/articles/poprawa-jakosci-powietrza-przeklada-sie
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Jak ocenia WHO, zmniejszając poziom zanieczyszczenia powietrza, znacząco 
można zmniejszyć obciążenie chorobami serca, udarami, nowotworami płuc 
oraz zarówno przewlekłymi, jak i ostrymi chorobami układu oddechowego, 
w tym astmą134. Im niższy osiągniemy poziom zanieczyszczenia powietrza, tym 
lepszy będzie stan układu sercowo-naczyniowego i oddechowego populacji, 
zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i krótkoterminowej135. 

Jednocześnie istnieje wiele przykładów skutecznych polityk w transporcie, 
urbanistyce, energetyce i przemyśle, których realizacja może pomóc w walce 
z emisją zanieczyszczeń powietrza. Są to działania m.in. w zakresie:

• przemysłu: czyste technologie zmniejszające emisje z kominów przemy-
słowych; poprawa gospodarki odpadami komunalnymi i rolniczymi, w tym 
wychwytywanie metanu emitowanego ze składowisk jako alternatywa dla 
spalania (do wykorzystania jako biogaz);

• energii: zapewnienie czystej energii cieplnej i elektrycznej dla gospodarstw 
domowych, zwiększone wykorzystanie paliw niskoemisyjnych i odnawial-
nych źródeł energii (energia słoneczna, wiatrowa lub wodna), kogeneracja 
ciepła i energii elektrycznej, rozproszone wytwarzanie energii (np. minisie-
ci), rozwój energetyki prosumenckiej;

• transportu: rozwój niskoemisyjnego transportu zasilanego odnawialnymi 
źródłami energii, priorytetowe traktowanie sprawnego transportu miej-
skiego, sieci pieszych i rowerowych w miastach, a także kolejowych między-
miastowych przewozów towarowych i pasażerskich;

• urbanistyki: poprawa efektywności energetycznej budynków, zazielenianie 
miast; 

• gospodarki odpadami komunalnymi i rolniczymi: strategie redukcji ilości 
odpadów i ich segregacji, recyklingu, ulepszone metody biologicznego go-
spodarowania odpadami (np. beztlenowa fermentacja odpadów w celu wy-
tworzenia biogazu)136.

134 Gdyby państwa członkowskie UE zredukowały poziomy pyłu zawieszonego PM2,5 do 
wartości zalecanych przez WHO, to ponad połowy przedwczesnych zgonów z powodu 
narażenia na PM2,5 można by uniknąć.

135 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-
-health

136 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-
-health
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Rys. 12. Rekomendacje WHO dotyczące norm jakości powietrza137 138

137 https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329
138 www.healpolska.pl

Wytyczne AQG oraz cele pośrednie

Zanieczyszczenie
Okres 
uśredniania

Cel pośredni Poziom  
AQG1 2 3 4

PM2.5, µg/m3 Rok 35 25 15 10 5

Dobaa 75 50 37,5 25 15

PM1O, µg/m3 Rok 70 50 30 20 15

Dobaa 150 100 75 50 45

O3, µg/m3 Sezon szczytowyb 100 70 - - 60

8 godzina 160 120 - - 100
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Na ich podstawie w październiku 2022 roku Komisja Europejska opublikowała 
propozycję aktualizacji przepisów określających limity zanieczyszczeń powie-
trza – obowiązującym do tej pory dokumentem jest dyrektywa w sprawie jako-
ści powietrza atmosferycznego z 2008 r.139 Aktualizacja przepisów ma na celu 
ochronę zdrowia publicznego przez zanieczyszczeniami powietrza poprzez 
uwzględnienie wyników najnowszych badań naukowych i, docelowo, osiągnię-
cie spójności z najnowszymi wytycznymi WHO.

Rys. 13. Obecne standardy unijne vs. rekomendacje WHO z 2021 r.140

4.4.2. Zanieczyszczenie wód 

Woda stanowi ponad 70% powierzchni naszej planety. Jej 96,5% zasobów znajduje 
się w oceanach (woda słona), zaś 3,5% to woda słodka – zgromadzona w jeziorach, 
rzekach, wodach podziemnych i lodzie. Dobra jakość wody jest niezbędna dla do-
brego zdrowia ludzi i równowagi ekosystemów. Wypijanie ok. 2l czystej wody pitnej 
jest niezbędne dla zachowania odpowiedniego poziomu nawodnienia organizmu, 
dostęp do bieżącej wody pozwala na zachowanie higieny ciała i pewien stopień 
ochrony przed chorobami zakaźnymi, a dostępność do akwenów wzmacnia zdrowie 
psychiczne oraz zachęca do podejmowania aktywności fizycznej na łonie natury. 

139 zwana Dyrektywą CAFE (Clean Air for Europe)
140 http://healpolska.pl/aktualnosci/co-dalej-z-powietrzem-w-europie-nowa-propozycja-ke-

-informacja-prasowa/
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Niestety, woda w Europie zanieczyszczana jest przez działalność przemysło-
wą, komunalną czy zrzut ścieków141. Jak podaje EEA niecała połowa (44%) wód 
powierzchniowych w Europie osiąga dobry lub bardzo dobry stan ekologicz-
ny – częściowo właśnie z powodu zanieczyszczenia. Stan wód podziemnych 
jest lepszy – trzy czwarte (75%) wód podziemnych w Europie ma dobry stan 
chemiczny. Jednak w morzach regionalnych zauważa się wysoki poziom zanie-
czyszczenia, obejmujący: 96% obszaru Morza Bałtyckiego, 91% Morza Czarne-
go, 87% Morza Śródziemnego oraz 75% północno-wschodniego Atlantyku.

Rys. 14. Stan wód w Europie142

141 Chociaż procedura oczyszczania ścieków i ograniczanie emisji związków azotu i fosforu 
z rolnictwa poprawiły jakość wód w Europie.

142 EEA 2018, Wiadomości morskie II, Stan mórz z Europy
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Do zanieczyszczeń trafiających do wód zalicza się tworzywa sztuczne, metale, 
odpady papierowe, elektronikę, leki, zanieczyszczenia chemiczne, pozostałości 
nawozów, nieczystości komunalne (w 2017 roku w wielu krajach europejskich 
mniej niż 80% populacji było podłączonych do publicznych systemów oczysz-
czania ścieków komunalnych) czy nawozy i pestycydy. Odpady obecne są we 
wszystkich morskich ekosystemach, gromadząc się na ich dnach, powierzch-
niach i wybrzeżach. Jak wspomniano, w dużym stopniu wodę zanieczyszcza 
intensywna działalność rolnicza wykorzystująca nawozy sztuczne, uwalniają-
ce azot, fosfor i inne związki chemiczne do gleb, a następnie wód (substancje 
te mogą przedostawać się do zbiorników wodnych, powodując eutrofizację 
zagrażającą występowaniu fauny i flory). Pestycydy, mające chronić uprawy 
przed szkodnikami, mogą szkodzić innym gatunkom i wpływać na utratę bio-
różnorodności. Dodatkowo, wiele z obszarów działalności morskiej i przybrzeż-
nej (zwłaszcza związanej z wydobyciem paliw kopalnych jak ropa naftowa i gaz 
ziemny, ale także rybołówstwo, żegluga czy turystyka) powoduje jeszcze więk-
sze zanieczyszczenie wód szkodliwymi substancjami143. 

Innym obszarem zanieczyszczenia wód, nad którym trwają badania, jest zanie-
czyszczenie produktami chemii domowej, kosmetykami, lekami, antybiotykami 
czy pozostałościami środków antykoncepcyjnych, które mogą w znaczący spo-
sób upośledzać odporność i zdrowie ludzi. 

Usuwanie większych zanieczyszczeń i odpadów ze zbiorników wodnych jest 
możliwe, jednak mniejsze cząstki czy zanieczyszczenia chemiczne są znacznie 
trudniejsze do usunięcia. Jednym z przykładów mikrocząsteczek, które po-
wstają z rozpadu odpadów plastikowych jest mikro- i nanoplastik. Jest on po-
wszechnie obecny w większości zbiorników wodnych na ziemi. Ze względu na 
swój niewielki rozmiar może przenikać barierę krew-mózg i przedostawać się 
do wszystkich organów i układów organizmu człowieka. Znaleziono go nawet 
w mleku matek karmiących czy skumulowany w organach ciała144.

Potencjalne skutki zdrowotne zanieczyszczenia wód obejmują m.in.145:

• siarczany – nasilają alergię, powodują ataki astmy;

• azotany – powodują m.in. nieprawidłowości z hemoglobiną u niemowląt;

• chlor – powoduje alergie układu pokarmowego i oddechowego; 

143 https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2020/articles/zapewnienie-czystych-
-wod-ludziom-i-przyrodzie

144 https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2020/articles/zapewnienie-czystych-
-wod-ludziom-i-przyrodzie 

145 https://journals.pan.pl/Content/92155/mainfile.pdf
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• kadm – wpływa na zaburzenia układu sercowo-naczyniowego oraz obniża 
czynność nerek;

• ołów, mangan – wpływa na powstawanie nowotworów, zaburza układ ner-
wowy;

• nikiel – powoduje alergie skórne, pokarmowe i oddechowe;

• Inne metale ciężkie, np. rtęć: powoduje poważne zaburzenia układu ner-
wowego;

• fluor – uszkadza centralny układ nerwowy, powoduje kruchość kości, powo-
duje wady wrodzone u niemowląt;

• inne zanieczyszczenia: powodują ostre reakcje układu pokarmowego za-
trucia, zaburzenia układu trawiennego, zatrucia, biegunki, zaburzenia ukła-
du hormonalnego, w szczególności przy narażeniu na chemikalia z grupy 
EDC146, nowotwory, zaburzenia układu nerwowego, choroby neurodegene-
racyjne;

• drobnoustroje chorobotwórcze: wywołują choroby wywołane przez bak-
terie, jak tyfus, czerwonka, cholera, dur brzuszny, gruźlica, zakażenia żołąd-
kowo-jelitowe;

• wirusy pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego: powodują poważne choro-
by, takie jak: Hepatitis-A i Hepatitis-E, odpowiedzialne są za wirusowe za-
palenie wątroby, poliovirus powoduje chorobę Heinego-Medina, Rotavirus 
i Adenovirus – zapalenie żołądka i jelita cienkiego;

• schorzenia skóry czy też żółtaczka zakaźna powodowana przez wirusy;

• nie do końca zbadane są skutki narażenia na ekspozycję na pozostałości 
leków, antybiotyków, środków antykoncepcyjnych.

4.4.3. Zanieczyszczenie gleb

Definicja mówi, że gleby, będące składowymi gruntów są uważane za zanie-
czyszczone, gdy zawarte w nich substancje chemiczne wpływają niekorzystnie 
na środowisko. Pod tym względem w europejskich glebach można znaleźć wie-
le szkodliwych pierwiastków i związków od metali ciężkich przez związki orga-
niczne po mikroplastik, których nadmiar wpływa niekorzystnie na zdrowie ludzi, 
zwierząt i na środowisko. Uwalniane z przemysłu, transportu i innej działalności 
gospodarczej substancje trafiają do gleb, gdzie się kumulują. Wiele z nich prze-
nika do wód gruntowych, a wraz z nimi następnie do organizmu człowieka. Są to 
substancje takie jak azot, kadm,miedź i inne metale ciężkie, pestycydy, 

146 https://www.endocrine.org/topics/edc
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Jednym z najpoważniejszych źródeł zanieczyszczeń gleby jest intensywne rol-
nictwo i sadownictwo. Rośliny potrzebują do wzrostu substancji biogennych, 
a często wyczerpują ich zasoby szybciej niż możliwe jest ich uzupełnienie 
w sposób naturalny. Rolnicy, chcąc wspomóc ich wzrost kompensują deficyt 
składników odżywczych w glebach stosując nawozy, często w głównej mierze 
zawierające w sobie azot. Nadmiar pierwiastka, którego rośliny nie są w stanie 
wykorzystać pozostaje w ziemi, skąd trafia najczęściej do rzek i jezior. Niestety 
duża ilość azotu w wodach prowadzi do szybkiego przyrostu roślin i glonów, 
a ich późniejszy rozkład znacząco obniża poziom tlenu, szkodząc gatunkom 
zwierząt i roślin – w ostateczności prowadzi do obumierania ekosystemów. 
Kolejnym wysoce toksycznym pierwiastkiem trafiającym do gleby wraz z na-
wozami jest kadm, metal występujący w mineralnych nawozach fosforowych. 
Innym pierwiastkiem, który zanieczyszcza europejskie gleby jest miedź, którą 
sadownicy chętnie stosują jako środek grzybobójczy w winnicach i sadach. Ba-
danie przeprowadzone w 2018 roku147 wykazało, że stężenie tego pierwiastka 
w europejskich winnicach było trzykrotnie wyższe niż średnia we wszystkich 
glebach europejskich. Warto też wspomnieć, że miedź jest także dodawana 
również do pasz dla zwierząt.  

W próbkach gleby z całej Europy można również natrafić na związki chemiczne 
pochodzące z długotrwałego stosowania pestycydów. Jedno z badań148 wyka-
zało, że około 80% przeanalizowanych próbek gleb zawierało ich pozostałości, 
a 58% – pozostałości co najmniej dwóch różnych związków zakumulowanych 
w wyniku ich stosowania. Szkodliwe substancje mogą trafiać do gleby również 
wraz z nawozami organicznymi, jak osady ściekowe, obornik, kompost i biood-
pady, które nieodpowiednio stosowane mogą również wprowadzać mieszankę 
metali ciężkich i skażeń organicznych. Poza rolnictwem, innymi ważnymi emi-
tentami zanieczyszczeń gleby jest gospodarka komunalna. Statystyki pokazują, 
że jest ona odpowiedzialna za ponad 30% wszystkich lokalnych zanieczyszczeń. 
Kolejne miejsce na liście emitentów zanieczyszczeń do gleb zajmuje działalność 
przemysłowa. Coraz bardziej powszechną substancją zanieczyszczającą gleby 
jest także mikroplastik, powstający z rozpadu tworzyw sztucznych. Transpor-
towany przez powietrze oraz wodę trafia do wszystkich elementów ekosyste-
mów, łącznie z glebami. 

Niektóre z opisanych powyżej zanieczyszczeń rozkładają się w glebie wraz 
z upływem czasu. Inne jednak pozostają w niej bez możliwości rozkładu. Wie-
le substancji ulega wzajemnym reakcjom chemicznym. Zagrożenia zdrowotne 

147 https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/eu-topsoil-copper-concentration-hi-
ghest-vineyards-olive-groves-and-orchards-2018-12-18_en

148 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718343420?via%3Dihub
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związane z występowaniem związków powstałych w ich wyniku nie są do końca 
znane i w dalszym ciągu prowadzone są badania naukowe na ten temat. 

Naukowcy są jednak zgodni, że zanieczyszczenie gleb może prowadzić do zna-
czącego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Główne skutki zdrowotne obejmu-
ją skażenie żywności i wody pitnej (opisane powyżej) i obejmują m.in.:

• ostre reakcje układu pokarmowego zatrucia, biegunkę;

• inne reakcje alergiczne;

• nowotwory;

• choroby neurodegeneracyjne;

• problemy z płodnością, układem hormonalnym, rozwojem płodu.

 
Rekultywacja skażonych gruntów jest trudna i kosztowna, jednak niezbędna. 
W UE zrekultywowano do tej pory ponad 65 tys. miejsc, w których gleba była 
skażona przez związki chemiczne. Większość potencjalnie skażonych terenów 
nadal jednak wymaga interwencji.

W perspektywie długoterminowej najskuteczniejszym i najtańszym sposobem 
zapewnienia dobrej jakości, czystych gleb oraz czystszej wody i powietrza po-
zostaje więc profilaktyka. Każda inicjatywa ma na celu zapobieganie zanie-
czyszczeniom i zmniejszanie ich oddziaływania na środowisko – od projektowa-
nia produktów, zmianowania upraw, stosowania tzw. rolnictwa precyzyjnego, 
ograniczania stosowania pestycydów i nawozów, przez skuteczny recykling, 
gospodarowanie odpadami, po czysty transport i przemysł. 

Wiele z istniejących już inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz 
planowanych zawiera instrumenty pomagające w ograniczaniu zanieczyszczeń. 

Należą do nich:

• gospodarka o obiegu zamkniętym;

• strategia „od pola do stołu”;

• strategia ochrony różnorodności biologicznej;

• strategia dotycząca chemikaliów;

• nowa strategia dotycząca gleby;

• plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń149.

149 https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2020/articles/zanieczyszczenie-grun-
tow-i-gleb-2014
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Mimo, że emisja zanieczyszczeń do środowiska z niektórych źródeł zmniejszyła 
się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci (np. wskutek przepisów dot. kwa-
śnych deszczy czy eutrofizacji150 jezior), emisja zanieczyszczeń wciąż związana 
jest z generowaniem wysokich zewnętrznych kosztów zdrowotnych – UE za-
nieczyszczenie powietrza generuje koszty związane z działaniami w dziedzinie 
zdrowia i gospodarki w wysokości 330–940 mld EUR rocznie. Do kosztów zdro-
wotnych należy zaliczyć m.in. koszty spowodowane utraconymi dniami robo-
czymi, koszty opieki zdrowotnej. 

Należy pamiętać, że zanieczyszczenia nie znają granic państwowych czy konty-
nentalnych. Znane są przypadki firm, które przenoszą zanieczyszczające dzia-
łalności gospodarcze do innych, mniej restrykcyjnych legislacyjnie regionów, 
gdzie generują ogromne ilości zanieczyszczeń wpływających na zdrowie i życie 
mieszkanek i mieszkańców tych – często znacznie uboższych – regionów. Biorąc 
pod uwagę ideę i założenia Zielonej Transformacji, takie praktyki nie powinny 
być dozwolone, a polityka europejska powinna wspierać czystą i zrównoważo-
ną produkcję151. 

Jednocześnie Unia Europejska dysponuje skutecznymi narzędziami na rzecz 
łagodzenia skutków zanieczyszczenia – za pośrednictwem swoich polityk i fun-
duszy, dyplomacji, a także poprzez stymulowanie innowacji – przy jednocze-
snym wprowadzaniu czystszej produkcji i bardziej zrównoważonej konsumpcji 
towarów i usług, prowadzących do zdrowszej i bardziej sprawiedliwej społecz-
nie Europy. 

Jedną z kluczowych zasad jest zasada “zanieczyszczający płaci”, polegająca na 
zapobieganiu zanieczyszczeniom u źródła, a w przypadku gdy nie jest to moż-
liwe – na ich minimalizowaniu. W przypadku wystąpienia emisji zanieczyszczeń 
należy jej natychmiast zaradzić, jak również zrekompensować powiązane z nią 
straty – choć w przypadku wpływu na zdrowie trudno jest cofnąć ich konse-
kwencje152.

150 Eutrofizacja to proces polegający na nadmiernym wzbogacaniu wody w minerały i skład-
niki odżywcze, co skutkuje nadmiernym wzrostem glonów.

151 https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2020/articles/wywiad-radzenie-sobie-
-z-zagrozeniami

152 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a1c34a56-b314-11eb-8aca-01a-
a75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
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Korzyści zdrowotne z Planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń:

• Zmniejszenie liczby chorób przewlekłych, w tym chorób układu oddecho-
wego, chorób układu krążenia i nowotworów;

• Redukcja przypadków schorzeń neurologicznych;

• Ochrona najbardziej narażonych grup: dzieci, kobiet w ciąży, osób przewle-
kle chorych i osób starszych; 

• Redukcja ryzyka niższego IQ z powodu narażenia na emisję m.in. metali ciężkich;

• Mniej incydentów sercowo-naczyniowych, w tym udarów i zawałów;

• Zmniejszenie liczby nagłych hospitalizacji pacjentów z powodów sercowo-
-naczyniowych i oddechowych;

• Wyraźna redukcja liczby przedwczesnych zgonów;

• Mniejsze narażenie na uszkodzenia genetyczne;

• Większa aktywność fizyczna na obszarach cennych przyrodniczo (nie zde-
gradowanych przez zanieczyszczenie);

• Minimalizacja zagrożeń ciężkich infekcji niektórych przypadków pacjentów 
z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi. 

4.5. Ochrona bioróżnorodności 

Bioróżnorodność, czyli różnorodność biologiczna, oznacza zróżnicowanie eko-
systemów, gatunków i genów w określonym siedlisku i na całej Ziemi. Zapewnia 
ona prawidłowe funkcjonowanie gospodarki, społeczeństwa i usług ekosyste-
mowych: zapylania, ochrony przed powodziami, żyzności gleb, produkcji żyw-
ności, paliw, włókien i lekarstw. Jest również kluczowa dla zachowania zdrowia 
ludzi153 oraz ochrony środowiska i klimatu. Dzięki zachowaniu bioróżnorodno-
ści ludzie mogą korzystać z żywności, czystej wody pitnej i powietrza. Sprawne 
i zdrowe ekosystemy zapobiegają również rozprzestrzenianiu się chorób za-
kaźnych. Według Światowego Forum Ekonomicznego prawie połowa świato-
wego PKB (ok. 40 bln EUR) zależy od środowiska naturalnego i jego zasobów. 
Bioróżnorodność warunkuje sprawne funkcjonowanie sektorów budownictwa, 
rolnictwa i przemysłu spożywczego, które generują w ramach światowej go-
spodarki blisko 7,3 bln euro154.

153 https://www.eea.europa.eu/pl/themes/biodiversity/intro
154 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/biodiversity/
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Niestety w obecnych czasach bioróżnorodność w wielu miejscach zanika, co 
prowadzi do licznych zagrożeń dla przyrody i w konsekwencji – dla funkcjo-
nowania ekosystemów i zdrowia ludzi. ONZ szacuje, że w latach 1990–2020 
z powodu wylesiania utracono powierzchnię gruntów większą niż obszar UE155. 
Naukowcy alarmują, że aż 1 milion gatunków roślin, owadów, ptaków i ssaków 
na całym świecie jest obecnie zagrożonych wyginięciem, a każdego dnia ginie 
nawet do 200 gatunków156.

Do utraty bioróżnorodności prowadzą działania związane z produkcją rolną, 
przemysłem budowlanym, ekstrakcją surowców kopalnych, nadmierną eksplo-
atacją lasów, oceanów, rzek, jezior i gleb; migracją inwazyjnych gatunków; za-
nieczyszczeniem oraz zmianą klimatu. Dodatkowo, wysoki poziom konsumpcji 
i produkcji, a także produkcji odpadów oraz import i eksport towarów z całego 
świata przyspiesza ten katastrofalny w skutkach proces157. 

Dlatego jednym z elementów Zielonej Transformacji jest ochrona bioróż-
norodności określona przez strategię na rzecz bioróżnorodności 2030. Jest 
ona długoterminowym planem, który ma szansę odwrócić degradację eko-
systemów i zapewnić odbudowę bioróżnorodności w Europie do 2030 roku, 
a także wspierać ekologiczną odbudowę gospodarki w następstwie pandemii 
COVID-19, dla dobra ludzi, klimatu i planety. Bioróżnorodność upraw wpływa 
również na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej 
i na całym świecie158.

Celem strategii jest budowanie odporności na m.in.:

• skutki zmiany klimatu;

• pożary lasów;

• brak bezpieczeństwa żywnościowego;

• występowanie chorób (w tym poprzez ochronę dzikiej fauny i flory oraz) 
zwalczanie nielegalnego handlu dziką fauną i florą159.

 
W planach są: powiększenie istniejących obszarów Natura 2000 (ze ścisłą 
ochroną obszarów o dużej bioróżnorodności i wartości klimatycznej), przywró-
cenie zdegradowanych ekosystemów do 2030 r. i zarządzanie nimi w sposób 

155 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/
156 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/biodiversity/
157 https://www.eea.europa.eu/pl/themes/biodiversity/intro
158 https://www.pois.gov.pl/media/98573/zielony_lad_broszura_wersja_dostepna.pdf
159 https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_pl
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zrównoważony oraz wzmocnienie finansowania na te działania. Planuje się 
również przekształcenie 30% europejskich lądów i mórz w skutecznie zarzą-
dzane obszary chronione oraz przywrócenie elementów krajobrazu na przynaj-
mniej 10% powierzchni użytków rolnych160. Natomiast Strategia leśna zakłada 
poprawę wielkości i różnorodności biologicznej lasów, m.in. przez nasadzenie 
3 mld nowych drzew do 2030 r. Planowane działania w zakresie ochrony bioróż-
norodności przyniosą również korzyści gospodarcze lokalnym społecznościom, 
co przyczyni się do powstania trwałych miejsc pracy i ożywienia gospodarcze-
go. Mają też szansę zwiększyć odporność naszych społeczeństw na przyszłe 
pandemie i zagrożenia takie jak skutki zmian klimatu, pożary lasów, brak bez-
pieczeństwa żywnościowego i ogniska epidemiczne. Kluczowe w tym procesie 
będzie wspieranie bardziej zrównoważonych praktyk w dziedzinie rolnictwa, 
rybołówstwa i akwakultury, ochronę dzikiej fauny i flory oraz zwalczanie niele-
galnego handlu dziką fauną i florą161.

Korzyści zdrowotne związane z ochroną bioróżnorodności:

• Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz produktywności wód 
morskich;

• Zapewnienie nieskażonego zanieczyszczeniami powietrza, wód i gleb;

• Podejmowanie aktywności fizycznej wśród lasów i innych terenów zielo-
nych i jej wpływ na układ krążenia oraz zdrowie psychiczne;

• Regularny kontakt z poszczególnymi elementami ekosystemu może wyka-
zywać prozdrowotny wpływ na mikrobiom i odporność organizmu;

• Minimalizowanie stresu poprzez regularny kontakt z naturą oraz redukcja 
lęku o przyszłość.

160 https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/unijna-strategia-na-rzecz-biorozno-
rodnosci-2030-przywracanie-przyrody-do-naszego-zycia/ 

161 https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/unijna-strategia-na-rzecz-biorozno-
rodnosci-2030-przywracanie-przyrody-do-naszego-zycia/
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4.6. Rolnictwo

Szacuje się, że co najmniej 25% gazów cieplarnianych emitowanych do atmos-
fery pochodzi z procesu wytwarzania żywności (droga od pola do ostateczne-
go spożycia). Rolnictwo zagraża też różnorodności biologicznej poprzez ciągłą 
ekspansję na nowe tereny, często o wysokiej wartości przyrodniczej. Ponieważ 
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego stanowi jeden z priorytetów 
Komisji Europejskiej, a zrównoważone systemy żywnościowe są niezbędnym 
ogniwem łączącym zdrowie ludzi i jakość środowiska, jeden z obszarów Zielo-
nej Transformacji dotyczy rolnictwa i jego transformacji w kierunku bardziej 
zrównoważonego oraz zdrowszego systemu produkcji żywności.162

Współczesne rolnictwo wywiera znaczącą presję na środowisko naturalne, 
a w konsekwencji na stan zdrowia publicznego. Wskutek nawożenia, stosowa-
nia środków owadobójczych, obornika, chowu bydła, stosowania pestycydów, 
antybiotyków, używania ciężkiego sprzętu rolniczego czy nadmiernej eksplo-
atacji gruntów dochodzi do zanieczyszczenia wód i powietrza, eutrofizacji, 
utraty różnorodności biologicznej, nadmiernej eksploatacji dostępnej wody, 
utraty jakości gleby, oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz nasile-
nia procesu zmiany klimatu. 

162 O zanieczyszczeniu gleb więcej w rozdziale 4.4.3.
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Rys. 15. Zanieczyszczenie i inny wpływ działalności rolniczej 
na środowisko, a w konsekwencji na zdrowie ludzi163

 

Zielona Transformacja, dzięki przygotowanym instrumentom, ma szansę zmie-
nić oblicze rolnictwa z ekspansyjnego na zrównoważone.

Strategia „od pola do stołu” (ang. Farm to Fork Strategy) ma na celu ogra-
niczenie stosowania pestycydów chemicznych w rolnictwie, minimalizację 
ryzyka zdrowotnego i wpływu na ekosystem. Jej celem jest także ograni-
czenie stosowania antybiotyków i powstrzymywanie procesu eutrofizacji 

163 https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2020/articles/zanieczyszczenie-grun-
tow-i-gleb-2014
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środowiska (opisywana w rozdziale 4.5. Strategia ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2030 r. wspiera podobne cele)164. W wyniku tej 
strategii Komisja Europejska dąży do zapewnienia wszystkim mieszkańcom 
i mieszkankom UE dostępu do zdrowej i przystępnej cenowo żywności oraz 
do produkcji żywności o jak najwyższej jakości przy minimalnym wpływie na 
środowisko naturalne.

Kluczowymi działaniami w tym obszarze są: 

• zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu zmiany klimatu 
i utraty różnorodności biologicznej;

• zmniejszenie śladu środowiskowego i klimatycznego związanego z syste-
mem żywnościowym;

• wzmocnienie odporności systemu żywnościowego UE165.

 
Statystycznie, żywność europejska charakteryzuje się bezpieczną i wysoką 
wartością odżywczą oraz dobrą jakością166. Wiele wskazuje, że coraz więcej 
osób będzie poszukiwać żywności mniej przetworzonej i pochodzącej ze zrów-
noważonych źródeł, co podniesie poprzeczkę dla branży spożywczej.

Dbałość o dobry stan zdrowia publicznego musi opierać się na zapewnieniu 
wystarczającej jakości, bezpiecznego i zdrowego żywienia oraz edukacji w za-
kresie zdrowych nawyków żywieniowych. Dlatego plany Komisji Europejskiej 
w zakresie produkcji i konsumpcji żywności obejmują167:

• Popularyzację diety opartej na produktach roślinnych i produktach orga-
nicznych (z dużą korzyścią dla zdrowia i promocji zdrowego stylu życia);

• Oznaczanie żywności i pełna informacja o zawartości produktów i ich warto-
ściach odżywczych oraz wpływie na środowisko;

• zintensyfikowanie walki z marnowaniem żywności168 – zmniejszenie marno-
wania żywności o 50% na mieszkańca do 2030 r.;

164 https://poland.representation.ec.europa.eu/news/przyroda-bez-pestycy-
dow-2022-06-22_pl

165 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/agricultu-
re-and-green-deal_pl

166 2021 Triptolemos report on the impact on the Green Deal, Report on the impact of EGD 
from a sustainable global food system approach

167 2021 Triptolemos report on the impact on the Green Deal, Report on the impact of EGD 
from a sustainable global food system approach

168 Wciąż marnowane jest 30 do 40% żywności produkowanej w Europie, źródło: https://
www.eea.europa.eu/pl/articles/rolnictwo-europy-co-zrobic-aby
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• inwestowanie w badania i innowacje w dziedzinie żywności, biogospodarki, 
zasobów naturalnych, rolnictwa, rybołówstwa, akwakultury i środowiska;

• Promowanie globalnej transformacji – atrakcyjność europejskiej żywności 
może zapewnić przewagę konkurencyjną, która stwarza nowe możliwości 
biznesowe dla europejskich rolników.

 
Rolnictwo ekologiczne zakłada stosowanie jedynie biologicznych pestycydów, 
nawozów mineralnych naturalnie występujących w przyrodzie (takich jak do-
lomit, kreda, wapno z glonów), naturalnych nawozów organicznych (kompost, 
obornik), jedynie sporadyczne stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzę-
cej, brak stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz 
przetwórstwo przy zastosowaniu naturalnych, sprawdzonych i bezpiecznych 
dodatków do żywności169.

Zalety rolnictwa ekologicznego:

• śladowe pozostałości syntetycznych pestycydów (powodujących m.in. no-
wotwory, zaburzenia hormonalne, wady rozwojowe płodów, zakłócenia roz-
woju intelektualnego dzieci, spadek odporności)170;

• niewielkie ilości azotanów i azotynów, (powodujących m.in. sinicę noworod-
ków i nowotwory przewodu pokarmowego);

• niski poziom kadmu (powodujących m.in. choroby układu oddechowego, 
układu krążenia czy nerek); 

• więcej polifenoli (działanie przeciwutleniające, przeciwrakotwórcze, anty-
bakteryjne, przeciwstarzeniowe i przeciwzapalne oraz ochronne na układ 
krążenia i układ nerwowy);

• Niskie niskie zużycie antybiotyków ( w produkcji konwencjonalnej rośnie 
liczba bakterii opornych na antybiotyki, a za tym ryzyko infekcji bakteryj-
nych odpornych na leczenie)171. 

 

169 https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/zywnosc-ekologiczna-jak-wpywa-
-na-zdrowie-ludzi-i-srodowiskakopia/

170 Tylko 6,5% próbek żywności ekologicznej zawierało pozostałości takich substancji w po-
równaniu do 44,5% w żywności konwencjonalnej.

171 https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/zywnosc-ekologiczna-jak-wpywa-
-na-zdrowie-ludzi-i-srodowiskakopia/
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Korzyści zdrowotne ze zrównoważonego rolnictwa:

• Regularne spożywanie żywności ekologicznej: 

 – obniża ryzyko wystąpienia wielu chorób u matek i dzieci: alergii, zabu-
rzeń rozwojowych oraz stanu przedrzucawkowego kobiet w ciąży;

 – obniża ryzyko chorób przewlekłych u osób dorosłych, m.in. nadwagi 
i otyłości, nowotworów, cukrzycy, chorób układu krążenia;

 – obniża ryzyko nowotworu172; 

• Niższe emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza przekładają-
ce się na mniej chorób przewlekłych i nagłych zgonów; 

• Niższe emisje gazów cieplarnianych ograniczające wpływ na nasilający się 
proces zmiany klimatu i wszelkie jego skutki zdrowotne;

• Walka z nierównościami w zdrowiu publicznym poprzez zagwarantowanie 
łatwo dostępnego pożywienia dobrej jakości;

• Zagwarantowanie stabilności łańcuchów dostaw, brak zaburzeń bezpie-
czeństwa żywnościowego.

4.7. Chemikalia

Użycie chemikaliów w różnych sektorach gospodarki, takich jak ochrona zdro-
wia, energetyka, transport czy mieszkalnictwo ma na celu zapewnienie wyso-
kiego standardu życia, dobrostanu, samopoczucia i zdrowia we współczesnym 
społeczeństwie. 

Jednak produkcja i użycie chemikaliów może także szkodzić ekosystemom 
i zdrowiu ludzi, ponieważ większość z nich ma właściwości potencjalnie niebez-
pieczne dla środowiska. Wiele substancji może przyczyniać się do powstawa-
nia ostrych reakcji, chorób przewlekłych i przedwczesnych zgonów. Szacuje się, 
że do 2030 r. światowa produkcja chemikaliów prawdopodobnie się podwoi, 
a także zwiększy się powszechność ich stosowania, także w produktach konsu-
menckich173. 

172 https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/zywnosc-ekologiczna-jak-wpywa-
-na-zdrowie-ludzi-i-srodowiskakopia/

173 https://environment.ec.europa.eu/strategy/chemicals-strategy_pl
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Substancje szczególnie niebezpieczne – SVHC (Substances of Very High Con-
cern – Substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie) to przede wszystkim 
związki rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, 
określane jako trwałe lub wykazujące zdolność do bioakumulacji, czy substan-
cje zaburzające gospodarkę hormonalną, zmniejszające płodność, podnoszą-
ce poziom cholesterolu i powodujące otyłość. Spośród nich możemy wyróżnić 
szczególnie niebezpieczne dla zdrowia:

• Substancje rakotwórcze, mutagenne i/lub działające szkodliwie na rozrod-
czość (CMR)174:

 – wysoce niebezpieczne dla zdrowia;

 – wpływające na DNA;

 – rakotwórcze;

 – mutagenne;

 – zaburzające rozwój seksualny;

 – działające szkodliwie na rozrodczość.

Są to m.in. ftalany (najczęściej stosowane plastyfikatory na świecie), w tym 
DEHP, DBP, BBP i DIB: znajdują zastosowanie w produktach używanych we-
wnątrz i na zewnątrz budynków, podłogach, dachach, drutach, przewodach, 
materiałach powlekalnych, takich jak sztuczna skóra do produkcji torebek 
i obwolut książek.

• Chemikalia trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT 
i vPvB):

 – trudno ulegają rozkładowi;

 – kumulują się w żywych organizmach (bioakumulacja w roślinach, zwie-
rzętach i ostatecznie w organizmie ludzkim);

 – toksyczne;

 – niektóre z nich bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do 
bioakumulacji (vPvB);

 – trudno przewidzieć długotrwałe skutki ich stosowania;

 – ciężko odwrócić narażenie na kontakt z nimi;

 – mogą zanieczyszczać odległe tereny.

Są to m.in. uniepalniacz bromowany heksabromocyklododekan (HBCDD), 
stosowany w produktach z polistyrenu, głównie w płytach/panelach izola-
cyjnych budynków, materiałach opakowaniowych, plastikowych obudowach 
urządzeń elektronicznych lub elektrycznych, powłokach materiałów, głów-

174 https://echa.europa.eu/pl/-/chemicals-in-our-life-chemicals-of-concern-svhc
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nie do obić mebli i siedzisk w środkach transportu, zasłonach i żaluzjach, 
powłokach materacy oraz w materiałach stosowanych we wnętrzach i po-
jazdach175. 

• Substancje chemiczne stanowiące zagrożenie na równoważnym poziomie:

 – stanowią wysokie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska;

 – zaburzają funkcjonowanie układu hormonalnego;

 – uczulają drogi oddechowe.

Są to m.in. etoksylaty 4-tert-oktylofenolu, zaburzające funkcjonowanie 
układu hormonalnego ludzi i zwierząt (np. ryb), które określono jako stano-
wiące bardzo duże zagrożenie ze względu na ryzyko dla środowiska. Stoso-
wane są w farbach i produktach lub urządzeniach medycznych176. 

 
Mimo udokumentowanego szkodliwego wpływu chemikaliów na zdrowie pu-
bliczne zagadnienie to wciąż jest przedmiotem wielu badań naukowych, a bie-
żąca wiedza nie jest kompletna. 

Wdrożenie dedykowanej strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównowa-
żoności umożliwi lepiej chronić zdrowie ludzi i środowisko przed niebezpieczny-
mi substancjami, w szczególności tymi, które zaburzają funkcjonowanie układu 
hormonalnego i trwałymi substancjami organicznymi (zwłaszcza w produktach 
konsumpcyjnych)177. Ważne będzie również zastępowanie i minimalizowanie 
użycia wszystkich substancji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia ludz-
kiego i jakości środowiska. Do głównych działań należy m.in.: wprowadzenie 
zakazu stosowania najbardziej szkodliwych chemikaliów w produktach konsu-
menckich – zezwolenie na ich stosowanie tylko w niezbędnych przypadkach; 
stopniowe wycofywanie z użycia w UE substancji perfluoroalkilowych (PFAS) 
w zastosowaniach, w których ich stosowanie nie jest niezbędne, zwiększanie 
zdolności inwestycyjnych i innowacyjnych w zakresie produkcji i stosowania 
chemikaliów, które są bezpieczne i zrównoważone według projektu oraz w ca-
łym cyklu życia178.

175 Wykazuje ogromną trwałość i zdolność przenoszenia na duże odległości, znaleziono go 
m.in. u zwierząt afrykańskich

176 Uznaje się, że wpływ etoksylatów 4-tert-oktylofenolu na środowisko jest porównywalny 
z działaniem substancji PBT (trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycz-
nych), dlatego stanowią one zagrożenie na równoważnym poziomie

177 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021D-
C0400&from=EN#footnote7

178 https://environment.ec.europa.eu/strategy/chemicals-strategy_pl
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Unijna strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności wyznacza 
długofalową wizję unijnej polityki poprzez m.in. zakaz stosowania najbardziej 
szkodliwych związków w produktach konsumpcyjnych, takich jak: kosmetyki, 
zabawki, detergenty, artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, meble, tekstylia lub 
materiały mające kontakt z żywnością.

Korzyści zdrowotne minimalizowania ekspozycji na szkodliwe chemikalia: 

• Niższa zachorowalność na nowotwory;

• Redukcja narażenia na zmiany w DNA; 

• Mniejsze narażenie na zaburzenia rozwoju seksualnego;

• Mniejsze narażenia na zaburzenia rozrodczości;

• Niższa zachorowalność na choroby związane z nieprawidłowym funkcjono-
waniem układu hormonalnego; 

• Mniej reakcji alergicznych chorób oddechowych i alergii kontaktowych; 

• Lepszy stan ekosystemów, żywności i wody pitnej redukujący narażenie na 
szkodliwe substancje. 

4.8. Niskoemisyjny przemysł 

Przemysł będzie odgrywał kluczową rolę w osiągnięciu celów Europejskiego Zielo-
nego Ładu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. Prze-
mysł w UE odpowiedzialny jest za 20% emisji GHG (20% i 24% emisji krajowych we 
Francji i Niemczech), a nawet znacznie więcej, gdyby wziąć pod uwagę emisje po-
średnie wskutek zużycia energii, wydobycia i transportu paliw kopalnych oraz spa-
lania odpadów179. Przemysł UE to ponad 20% unijnej gospodarki, ok. 35 mln miejsc 
pracy i 80% unijnych towarów eksportowych. Zajmuje czołową pozycję na świato-
wych rynkach produktów i usług takich jak: produkty farmaceutyczne, moda, tech-
nologie ekologiczne i inne zaawansowane technologicznie sektory. Charakteryzuje 
się również przestrzeganiem wysokich standardów socjalnych, pracowniczych i śro-
dowiskowych, zgodnie z wartościami UE. Zielona Transformacja przyczyni się do 
rozwoju nowych technologii, produktów, usług, rynków i modeli biznesowych oraz 
ukształtuje całkiem nowe rodzaje miejsc pracy. 

179 https://www.institutmontaigne.org/en/analysis/green-industry-europe-policy-priorities
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Celem zaprezentowanej przez Komisję Europejską Nowej Strategii Przemysło-
wej dla Europy jest wspieranie transformacji unijnego przemysłu, tak by pozo-
stał konkurencyjny w skali globalnej, należał do światowej czołówki, pomógł 
w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. i kształtował transformację 
cyfrową. W oparciu o doświadczenia z kryzysu pandemii COVID-19 KE zaktuali-
zowała priorytety strategii o zwiększenie odporności jednolitego rynku, prze-
ciwdziałanie technologicznym i przemysłowym zależnościom strategicznym 
UE i przyspieszenie transformacji ekologiczno-cyfrowej, wskazując podstawo-
we kroki do ich realizacji – m.in.:

• wspieranie przemysłu w przejściu na neutralność klimatyczną;

• budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym;

• walkę z nierównościami180. 

 
Strategia Komisji ma wspierać przemysł jako katalizator zmian, innowacji 
i wzrostu gospodarczego i sprawić, że unijny przemysł będzie bardziej zrów-
noważony, ekologiczny, konkurencyjny na arenie światowej i odporniejszy na 
przyszłe wstrząsy. Jednak jej rozwój w wielu obszarach został zahamowany 
przez pandemię COVID-19. Jednocześnie te przedsiębiorstwa, które wybierają 
drogę zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji mają większe szanse, by w przy-
szłości znaleźć się wśród liderów181. 

W zakresie transformacji energetycznej szczególnie ważne jest zastąpienie 
węgla, ropy naftowej i gazu w procesach przemysłowych odnawialnymi źródła-
mi energii, wzmocnienie konkurencyjności przemysłu i wsparcie pozycji lide-
ra technologicznego na arenie międzynarodowej. Elektryfikacja, efektywność 
energetyczna i upowszechnienie odnawialnych źródeł energii mogłyby umoż-
liwić uzyskanie przez przemysł ogromnych oszczędności, wykraczających poza 
cele pakietu „Gotowi na 55”. Sektor przemysłowy będzie również odgrywał 
kluczową rolę w zwiększaniu produkcji urządzeń i komponentów niezbędnych 
do sprawnej i szybkiej transformacji energetycznej182.

180 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-industrial-policy/
181 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europe-

an-industrial-strategy_pl
182 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowe-

reu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_pl
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Korzyści zdrowotne związane z niskoemisyjnym przemysłem:

• Zmniejszenie śladu węglowego europejskiego przemysłu – niższe emisje 
GHG – korzyści związane z wyhamowaniem procesu zmiany klimatu;

• Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza;

• Inwestycje w czyste, przyjazne zdrowiu odnawialne źródła energii, poprawa 
stanu środowiska i mniej konsekwencji zdrowotnych wynikających z jego za-
nieczyszczenia;

• Mniejsza presja na środowisko i ekosystemy, niższe zagrożenie dla bioróż-
norodności.

4.9. Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to model produkcji i konsumpcji, któ-
rej celem jest przedłużenie życia produktów oraz ograniczenie odpadów do mi-
nimum. Polega na wydłużaniu czasu użytkowania danych przedmiotów poprzez 
dzielenie się, pożyczanie, ponowne użycie, naprawę, odnawianie i recykling 
materiałów do momentu, gdy przestaje być to możliwe. Gdy cykl życia danego 
przedmiotu się kończy i nie można go dłużej użytkować, pochodzące z niego 
surowce i odpady powinny zostać przetworzone i pozostać w gospodarce, by 
można je było wykorzystać ponownie w tym samym lub innym celu183. Celem 
działań UE w tym zakresie jest również uczynienie produktów bardziej trwałymi, 
niezawodnymi łatwiejszymi do modernizacji naprawy, utrzymania, odnawiania 
i recyklingu. Ważne jest były one również energooszczędne i zasobooszczędne, 
a konsumenci posiadali pełną wiedzę na temat ich wpływu na środowisko. 

Produkcja materiałów codziennego użytku w Unii Europejskiej odpowiada za 
45% emisji CO2

184, dlatego GOZ ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez 
UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Ważne w tym procesie jest oddziele-
nie wzrostu gospodarczego od wykorzystywania zasobów oraz przechodzenie 
na systemy produkcyjne i konsumpcyjne o obiegu zamkniętym. Jednocześnie 
GOZ pozwala na uniezależnienie się od importu surowców i wzmaga procesy 
zrównoważonej odbudowy po pandemii COVID-19. 

183 https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20151201STO05603/go-
spodarka-o-obiegu-zamknietym-definicja-znaczenie-i-korzysci-wideo

184 https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20151201STO05603/go-
spodarka-o-obiegu-zamknietym-definicja-znaczenie-i-korzysci-wideo
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GOZ wpłynie również na redukcję ilości zanieczyszczeń będących pozostało-
ścią nieprzetworzonych produktów w UE. W celu rozwiązania problemu m.in. 
cząsteczek mikroplastiku pochodzących z tworzyw sztucznych (SUP), UE zapro-
ponowała strategię dotyczącą tworzyw sztucznych185, mającą na celu zmianę 
projektowania, produkcji, użytkowania i recyklingu produktów w UE”. 

Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych są używane raz lub 
przez bardzo krótki czas i to niestety one w większości zanieczyszczają śro-
dowisko (w porównaniu z produktami wielokrotnego użytku) i mogą wpływać 
na stan ekosystemów i zdrowie ludzi. Dziesięć najbardziej popularnych przed-
miotów jednorazowego użytku znalezionych na europejskich plażach stano-
wi aż 70% (obok narzędzi połowowych) wszystkich odpadów morskich w UE, 
a w wodach powierzchniowych na całym świecie pływa od 15 do 51 bilionów 
mikroplastików. Szacuje się, że ludzie mogą spożywać nawet 100 000 drobi-
nek mikroplastiku dziennie, a problem ten będzie narastał, bo ilość plastiku 
w odpadach może wzrosnąć ponad dwukrotnie z 188 mln ton w 2016 r. do 380 
mln ton w 2040 r.186 187. Niewielkie cząsteczki plastiku znajdowane są przez ba-
dawczy w każdej szerokości geograficznej, od szczytu Mount Everestu po dna 
najgłębszych oceanów188. Jednocześnie łączna masa tworzyw sztucznych znaj-
dująca się na wysypiskach odpadów i już zdeponowana w środowisku szaco-
wana jest na 5 miliardów ton. Odpady te, wskutek rozpadu na mniejsze części, 
są źródem dodatkowych ogromnych ilości mikroplastiku, który dostaje się do 
ekosystemów189.

Narażenie ludzi na mikroplastik (spożywanie go wraz z wodą, żywnością lub 
wdychaniem cząstek zawieszonych w powietrzu) może prowadzić do stresu 
oksydacyjnego, uszkodzenia DNA i powstawania stanów zapalnych będących 
prekursorem przewlekłych problemów zdrowotnych. Małe cząstki tworzyw 
sztucznych, do rozmiaru <150 μm, mogą przekraczać barierę krew-mózg, a na-
stępnie kumulować się w narządach i komórkach, powodując przewlekłe lub 
ostre reakcje, w tym rozwój nowotworów czy genotoksyczność. PUR, PAN, PVC, 
żywica epoksydowa i ABS są identyfikowane jako najbardziej toksyczne poli-

185 https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/circular-eco-
nomy/plastics-circular-economy_en

186 https://www.nature.com/articles/d41586-021-01143-3
187 Dodatkowo każdego roku produkuje się prawie 400 milionów ton tworzyw sztucznych, 

a przewiduje się, że do 2050 r. będzie ich ponad dwukrotnie więcej.
188 https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/08/microplastics-damage-human-

-cells-study-plastic
189 wskutek dalszego rozpadu i rozdrobnienia tworzyw sztucznych na wysypiskach i już de-

ponowanych w środowisku
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mery190. Same cząstki mikroplastiku mogą być szkodliwe, jednak część z nich 
przenika do organizmu razem z mikroorganizmami będącymi szkodliwymi dla 
człowieka patogenami, co powoduje podwójne zagrożenie dla zdrowia191. Do-
datkowo, producenci dodają do tworzyw sztucznych takie związki jak plastyfi-
katory, stabilizatory i pigmenty, które mogą zaburzać funkcjonowanie układu 
hormonalnego192. Mikroplastik znajduje się w każdej szerokości geograficznej, 
w większości akwenów i gleb. Szacuje się, że choćby plastikowa butelka wody 
zawiera ok. 100 mikrodrobin plastiku na litr, a znaleziono je nawet w mleku mo-
dyfikowanym dla niemowląt (także w mleku matek karmiących, wielu układach 
i organach ludzkich ciał czy organizmach płodów). 

Rys. 16. Wpływ mikroplastiku na zdrowie człowieka193 

 

190 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722008221
191 Dietary and inhalation exposure to nano- and microplastic particles and potential impli-

cations for human health. Geneva: World Health Organization; 2022. Licence: CC BYNC-
-SA 3.0 IGO.

192 https://www.nature.com/articles/d41586-021-01143-3
193 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969719344468
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Zagadnienie wpływu cząstek mikroplastiku na zdrowie pozostaje jednym z klu-
czowych obszarów dalszych badań naukowców – uważają oni, że dotychczaso-
we hipotezy na temat tego wpływu mogą być niedoszacowane194. 

Do korzyści wprowadzania gospodarki o obiegu zamkniętym, oprócz zmniej-
szenia narażenia na przenikanie szkodliwych substancji do organizmów żywych, 
zaliczyć można zapobieganie powstawania dużej ilości odpadów, oszczędności 
dla przedsiębiorców, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie 
presji na środowisko, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw surowców, zwięk-
szenie konkurencyjności gospodarek, pobudzenie innowacji i wzrostu gospo-
darczego oraz wzrost zatrudnienia. Szacuje się, że dzięki GOZ utworzonych zo-
stanie nawet 700 000 nowych miejsc pracy w UE do 2030 r., a także, że zapewni 
konsumentom bardziej trwałe i innowacyjne produkty, przyczyniające się do 
oszczędności i podniesienia jakości życia195. 

Komisja Europejska planuje ponad 30 działań obejmujących projektowanie 
zrównoważonych produktów w zakresie GOZ, zamknięcie obiegu w procesach 
produkcyjnych oraz wzmocnienie pozycji konsumentów i nabywców publicz-
nych, o obszarach:

• elektronika i informatyka;

• baterie;

• opakowania;

• tworzywa sztuczne;

• wyroby włókiennicze;

• budownictwo i budynki;

• żywność196.

194 https://www.plastichealthcoalition.org/microplastics/
195 https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20151201STO05603/go-

spodarka-o-obiegu-zamknietym-definicja-znaczenie-i-korzysci-wideo
196 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/
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Rys. 17. Gospodarka o obiegu zamkniętym – główne obszary197

 

Recykling butelek PET198 pozwala zaoszczędzić ponad 70% energii i emisji 
CO2 w procesach produkcyjnych. Jednak w 2019 r. w UE poddano recyklingo-
wi około 41% odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych199, a jedynie 
5% plastiku w opakowaniach pochodziło z recyklingu, dlatego unijne cele 
w zakresie ponownego przetworzenia tworzyw sztucznych powinny wyzna-
czać zdecydowanie bardziej ambitne poziomy. Komisja Europejska planuje 
wprowadzenie dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych, określającej mi-
nimalne wymagania co do ilości materiałów pochodzących z recyklingu od 
stycznia 2030 r.200:

197 https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20151201STO05603/go-
spodarka-o-obiegu-zamknietym-definicja-znaczenie-i-korzysci-wideo

198 Politereftalanu etylenu, wykorzystywanego do produkcji opakowań
199 https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-set-to-adopt-mandato-

ry-recycled-content-targets-in-new-packaging-law/
200 https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-set-to-adopt-mandato-

ry-recycled-content-targets-in-new-packaging-law/

Pył zawieszony (PM) jest emitowany z wielu 
źródeł i jest jednym z najbardziej szkodliwych 
zanieczyszczeń dla zdrowia. Wnika we wrażliwe 
rejony układu oddechowego i może powodować 
lub nasilać choroby układu krążenia i płuc oraz 
nowotwory.

Ozon w warstwie przyziemnej (O3) 
jest substancją zanieczyszczającą powietrze, 
która ma wpływ na zdrowie ludzi, roślinność 
i przyspiesza korozję materiałów. Ozon powstaje, 
gdy dochodzi do reakcj innych zanieczyszczeń 
ze światłem słonecznym.

Tlenki azotu (NOx) i tlenki siarki (SOx) 
są emitowane podczas spalania paliw, np. 
z elektrowni i innych obiektów przemysłowych. 
Przyczyniają się do zakwaszania oraz 
eutrofizacji wód i gleb. Obecne w powietrzu 
mogą powodować problemy zdrowotne, 
takie jak zapalenie dróg oddechowych 
i niewydolność płuc.

Zanieczyszczenia organiczne, np. benzo(a)piren 
(BaP), są emitowane podczas spalania paliw 
i odpadów, procesów przemysłowych oraz 
stosowania rozpuszczalników. Takie substancje jak 
heksachlorobenzen (HCB), polichlorowane bifenyle 
(PCB) i wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (WWA) mogą mieć różnego rodzaju 
szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i ekosystemy.

Metale ciężkie, np. ołów i rtęć, są toksyczne 
dla ekosystemów. Są emitowane głównie 
w procesach spalania i w skutek działalności 
przemysłowej. Nie tylko zanieczyszczają 
powietrze, lecz także mogą gromadzić się 
w glebie i osadach oraz wykazują zdolność 
do bioakumulacji w łańcuchach pokarmowych.

Amoniak (NH3) jest 
emitowany głównie 
w wyniku działalności 
rolniczej i jest jedną 
z przyczyn eutrofizacji 
oraz zakwaszenia wód 
i gleb.

surowce odpady
resztkowe

recykling

zbiórka

konsumpcja, wykorzystanie,
ponowne wykorzystanie,

naprawa

dystrybucja

produkcja,
przetwarzanie

projekt

GOSPODARKA
O OBIEGU

ZAMKNIĘTYM



 POZYTYWNY WPŁYW ZIELONEJ TRANSFORMACJI NA ZDROWIE 80

• 25% na opakowania z tworzyw sztucznych, takie jak opakowania na żyw-
ność (50% od 2040 r.);

• 50% na jednorazowe plastikowe butelki na napoje (65% od 2040 r.);

• 45% dla innych opakowań z tworzyw sztucznych (65% od 2040 r.).

 
Przepisy mają uwzględniać takie produkty jak m.in: patyczki higieniczne, plasti-
kowe talerze, słomki, pojemniki na żywność, pojemniki na napoje, niedopałki 
papierosów, plastikowe torby czy inne opakowania. Cele dyrektywy zakładają 
także 77% selektywnej zbiórki plastikowych butelek do 2025 r. (oraz wzrost do 
90% do 2029 r.), włączenie 25% plastiku pochodzącego z recyklingu do butelek 
PET od 2025 r. i 30% od 2030 r.201.

Wraz ze wzrostem świadomości i planowaniem bardziej ambitnych działań ze 
strony Komisji Europejskiej, zmieniają się także postawy samych konsumentów, 
a dynamiczny rozwój nowych technologii przewiduje produkowanie wcześniej 
wykonywanych z plastiku przedmiotów m.in. z celulozy pozyskiwanej z makula-
tury, tekstyliów, roślin lub alg202. Badania pokazują, że mieszkańcy i mieszkanki 
UE są skłonni płacić więcej za tzw. zielone, ekologiczne produkty – 80% respon-
dentów/ek deklaruje taką gotowość203. 

Korzyści zdrowotne GOZ:

• Niższe narażenie na cząstki mikroplastiku powodujące: stany zapalne, zabu-
rzenia hormonalne, nowotwory, stres oksydacyjny;

• Ograniczenie konsumpcjonizmu wpływające na niższe emisje gazów cieplarnia-
nych i zanieczyszczeń powietrza i związane z nimi konsekwencje dla zdrowia ludzi;

• Mniejsza presja na środowisko i degradacja ekosystemu poprzez ogranicze-
nie procesów produkcyjnych;

• Lepsze zarządzanie odpadami, brak narażenia na skutki zdrowotne kontak-
tu z substancjami potencjalnie toksycznymi czy szkodliwymi dla zdrowia;

• Pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne związany z oszczędnościami w do-
mowym budżecie, lepszym stanem środowiska naturalnego i niższym nara-
żeniem na szkodliwe substancje. 

201 https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_pl
202 https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2020/articles/zapewnienie-czystych-

-wod-ludziom-i-przyrodzie
203 https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/efni-zielona-transformacja-jednym-z-glow-

nych-tematow-forum
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4.10. Zatrudnienie w obliczu Zielonej Transformacji

Zielona Transformacja spowoduje fundamentalne zmiany w unijnej gospodar-
ce w wielu sektorach – w najbliższych latach powstanie wiele nowych miejsc 
pracy, niektóre zawody zostaną zastąpione innymi, a niektóre zdefiniowane na 
nowo, poprzez nowe wyzwania i zmianę otaczającej rzeczywistości. W tym kon-
tekście niezbędne będzie konkretne ukierunkowanie oraz koordynacja środ-
ków i narzędzi na rynku pracy w sposób pozwalający stworzyć odpowiednie 
warunki do wspierania “ekologicznego” zatrudnienia, wzrostu poziomu kon-
kretnych umiejętności oraz przewidywania zmian i potrzeb w zakresie kapitału 
ludzkiego204. Pandemia COVID-19 wpłynęła na gospodarkę Unii Europejskiej, 
prowadząc do strat w dochodach, w kapitale i do obniżenia zdolności inwe-
stycyjnych. Wyhamowała także niektóre działania w UE w zakresie inwestycji 
w zieloną gospodarkę. Jednak w związku z planem odbudowy po pandemii oraz 
przyspieszeniem procesu transformacji w obliczu rosyjskiej wojny w Ukrainie 
można się spodziewać intensywnego wzrostu zatrudnienia w tym obszarze.

Jednym z celów Zielonej Transformacji jest zapewnienie miejsc pracy zwią-
zanych z realizacją założeń i strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Zielone 
miejsca pracy obejmują jednak nie tylko te w dziedzinie “ekoprzemysłu”, ale 
także takie jak np. zrównoważone rolnictwo czy turystyka – inne branże w du-
żym stopniu pozostają uzależnione od procesów transformacyjnych i zmierza-
nia w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Według szacunków KE205: 

• w zakresie gospodarowania odpadami UE mogłaby stworzyć ponad 400 
000 nowych miejsc pracy, a przegląd prawodawstwa dotyczącego odpadów 
mógłby stworzyć dodatkowe 180 000 miejsc pracy;

• już jednoprocentowy wzrost przemysłu wodnego w Europie może stworzyć 
od 10 000 do 20 000 nowych miejsc pracy;

• redefinicja i transformacja miejsc pracy dotkną głównie sektory o wysokim 
udziale emisji (energetyka, transport, rolnictwo, budownictwo, które odpo-
wiadają odpowiednio za 33%, 20%, 12% i 12% emisji gazów cieplarnianych 
w UE);

• sektor budowlany mógłby stworzyć 400 000 nowych miejsc pracy dzięki 
zwiększeniu efektywności energetycznej budynków i spełnienia celów le-
gislacyjnych;

• bardziej ekologiczny przemysł chemiczny stworzy w kolejnych latach więcej 
miejsc pracy niż w całym obecnym przemyśle chemicznym;

204 https://www.switchtogreen.eu/the-green-employment-initiative/
205 https://www.switchtogreen.eu/the-green-employment-initiative/
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• Liczba zielonych miejsc pracy w UE wzrosła z 3,1 mln w 2000 r. do 4,2 mln 
w 2017 r., a suma wydatków na ochronę środowiska wyniosła w 2019 r. 269,1 
mld euro, 1,9% PKB z kapitałem inwestycyjnym w wysokości 51,5 mld euro;

• Sektor energii odnawialnej w latach 2017–2018 w UE zatrudniał 1,2 mln 
osób, głównie w obszarze biomasy i energii wiatrowej (odpowiednio 387 
tys. i 314 tys.), w obszarze biopaliw – 208 tys. i fotowoltaice – 96 tys.

 
Komisja Europejska zwraca uwagę na wyzwania i możliwości związane z zatrud-
nieniem pracowników w wyniku przejścia na niskoemisyjną, efektywną energe-
tycznie i zasobooszczędną gospodarkę. Główne działania przewiduje w obsza-
rze przewidywania i ustanawiania odpowiednich polityk w zakresie wsparcia 
pracowników w radzeniu sobie zmianami strukturalnymi w kolejnych dekadach. 

Według Connie Hedegaard, pełniącej do 2014 roku funkcję europejskiej komi-
sarz ds. klimatu „Zielone miejsca pracy należą do najszybciej rozwijających się 
i najbardziej odpornych w europejskiej gospodarce. Zamiast outsourcingu, poszu-
kiwane są lokalne umiejętności w sektorach takich jak efektywność energetycz-
na budynków, izolacja, recykling i innowacyjne technologie odnawialne. Na tych 
obszarach zatrudnienie wzrosło nawet w czasie kryzysu. Zielony sektor oferuje 
ogromny potencjał tworzenia miejsc pracy i musimy zadbać o to, by Europa mo-
gła w pełni czerpać z niego korzyści”206.

Jak wskazują autorzy raportu „Prognozowane zmiany na rynku pracy spowo-
dowane transformacją energetyczną”207, do zagadnienia transformacji energe-
tycznej z punktu widzenia zatrudnienia nie należy podchodzić jedynie pod ką-
tem „zamykania kopalń”, a raczej jak do stworzenia wielu nowych możliwości na 
rynku pracy. Do zawodów, wśród których zapotrzebowanie znacząco wzrośnie 
wskutek wdrażania Zielonej Transformacji w zakresie zmian w energetyce, na-
leżą m.in: pracownicy zajmujących się wymianą infrastruktury energetycznej, 
projektanci i producenci elementów morskich lub lądowych farm wiatrowych, 
instalatorzy farm wiatrowych, serwisanci, pracownicy realizujący rozbudowę 
i dostosowania portów przesyłowych, doradcy w zakresie fotowoltaiki, monte-
rzy instalacji fotowoltaicznych, specjaliści od rekultywacji terenów pokopalnia-
nych, specjaliści ds. naprawy i obsługi osobowych samochodów elektrycznych, 
a także producenci wyrobów termoizolacyjnych, wykonawcy robót, audytorzy 
czy doradcy energetyczni. 

206 https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/opportunities-green-econo-
my/

207 Konfederacja Lewiatan, Prognozowane zmiany na rynku pracy spowodowane transfor-
macją energetyczną, Warszawa, 2021
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Ważne jest, by programy kształcenia tych „zielonych umiejętności” uwzględ-
niały również jednoczesne rozwijanie tzw. kompetencji miękkich, takich jak 
świadomość i szacunek dla środowiska, chęć uczenia się o zrównoważonym 
rozwoju czy umiejętności pracy zespołowej nad poszukiwaniem rozwiązywań 
ograniczających ślad węglowy danej firmy czy organizacji208. 

Korzyści zdrowotne:

• zagwarantowanie zatrudnienia i stabilnej sytuacji ekonomicznej osobom 
z sektorów, które będą w najbliższym czasie wygaszane – m.in. wydobyw-
czych, górniczych czy obsługi paliw kopalnych;

• mniejsza liczba chorób zawodowych i wypadków związanych z wydobyciem 
i przetwarzaniem paliw stałych;

• poprawa zdrowia psychicznego wskutek możliwości znalezienia zatrudnie-
nia w zielonym sektorze. 

4.11. Niskoemisyjny sektor ochrony zdrowia

Jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej jest zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia pacjentów, a wszelkie wyroby medyczne muszą 
przechodzić rygorystyczne oceny pod kątem ich bezpieczeństwa. Europejski 
sektor opieki zdrowotnej obejmuje ponad 2,8 mln łóżek szpitalnych i prawie 13 
tysięcy szpitali, będąc głównym nabywcą towarów i usług w Europie209. 

Jednocześnie sektor opieki zdrowotnej jest istotnym źródłem emisji ga-
zów cieplarnianych, odpowiadającym za 5% światowych emisji dwutlenku 
węgla210 – to więcej niż inne gałęzie przemysłu, takie jak sektor lotniczy czy 
stoczniowy211. 

208 Konfederacja Lewiatan, Zielone kompetencje i miejsca pracy w perspektywie 2030 roku, 
Warszawa 2022

209 https://noharm-europe.org/issues/europe/circular-healthcare 
210 https://www.observatoire-greendeal.eu/le-pacte-vert/environmentally-sustainable-me-

dical-devices-in-the-light-of-the-european-green-deal/
211 Gdyby uznać światowy system ochrony zdrowia za osobny kraj, zająłby piąte miejsce 

wśród największych emitentów dwutlenku węgla.
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Oprócz stosunkowo dużej emisyjności, dużym problemem sektora ochrony 
zdrowia są odpady medyczne – każde łóżko szpitalne statystycznie “produku-
je” 13 kg odpadów medycznych każdego dnia212. Wiele z nich to urządzenia lub 
opakowania jednorazowego użytku, często wykonane z tworzyw sztucznych, 
przetwarzane głównie poprzez spalanie – co powoduje dodatkowe zwiększe-
nie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Wskutek tego 
niektóre wyroby medyczne mogą wykazywać szkodliwe działanie dla środo-
wiska naturalnego, jednak najczęściej ich pozytywny wpływ na zdrowie ludzi 
jest kluczowym argumentem za ich stosowaniem. Dodatkowo, w procesie le-
czenia pacjentów zużywane są ogromne ilości energii i wody, farmaceutyków 
i materiałów budowlanych. To wszystko generuje odpady i zanieczyszcza śro-
dowisko. Sektor ten jest również istotnie narażony na zakłócenia w łańcuchu 
dostaw213. 

W wielu produktach używanych w placówkach służby zdrowia, w tym w środ-
kach dezynfekujących, urządzeniach medycznych, meblach, sprzęcie elektro-
nicznym, rozpuszczalnikach i farmaceutykach znajdują się szkodliwe chemi-
kalia. Istotne jest zastąpienie niebezpiecznych substancji bezpieczniejszymi 
alternatywami, co wzmocni bezpieczeństwo pacjentów i personelu oraz wes-
prze obieg zamknięty i zrównoważony rozwój dzięki wykorzystaniu nietoksycz-
nych materiałów nadających się do ponownego użycia i recyklingu. Do substan-
cji wymagających najpilniejszych działań należą: 

• substancje chemiczne zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 
(EDC);

• rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR);

• PVC (tworzywo winylowe) i ftalany;

• rtęć;

• środki zmniejszające palność;

• nanomateriały;

• biocydy i pestycydy214.

 
Zielona Transformacja ma szansę wpłynąć na sektor opieki zdrowotnej na wie-
le sposobów, oferując szpitalom i systemom opieki zdrowotnej w Europie bez-
precedensowe możliwości osiągnięcia ich celów w zakresie zrównoważonego 

212 https://zielonagospodarka.pl/zielona-transformacja-w-ochronie-zdrowia-zmiany-po-
trzebne-od-zaraz-5241

213 https://www.observatoire-greendeal.eu/le-pacte-vert/environmentally-sustainable-me-
dical-devices-in-the-light-of-the-european-green-deal/

214 https://noharm-europe.org/issues/europe/circular-healthcare
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rozwoju. Dlatego potrzebne są pilne działania w celu przyspieszenia przejścia 
opieki zdrowotnej na gospodarkę o obiegu zamkniętym (z odpowiednimi regu-
lacjami dot. materiałów jednorazowych, odpadów, trwałości produktów), dą-
żenia do jej niskoemisyjności i nietoksyczności dla środowiska i zdrowia ludzi. 
U podstaw tych działań powinna leżeć zasada “przede wszystkim nie szkodzić” 
– stanowiąca, że sektor ochrony zdrowia powinien nie tylko chronić społecz-
ności, którym służy, ale także środowisko, które samo w sobie jest kluczowym 
elementem zdrowia ludzkiego215. 

Korzyści zdrowotne związane z niskoemisyjnym sektorem zdrowia:

• niższa emisja GHG, obniżenie ryzyka zdrowotnego chorób i zgonów związa-
nych z nasileniem procesu zmiany klimatu;

• niższa emisja zanieczyszczeń powietrza z procesu zużycia energii cieplnej, 
elektrycznej, a także procesów spalania;

• dostosowanie sektora ochrony zdrowia do wyzwań związanych z nadcho-
dzącymi konsekwencjami zmiany klimatu i zanieczyszczeń powietrza;

• mniej zanieczyszczeń środowiska jednorazowymi lub toksycznymi odpada-
mi medycznymi i szkodliwymi chemikaliami; 

• wzmacnianie odporności systemu ochrony, minimalizowanie nierówności 
zdrowotnych. 

4.12. Zdrowie psychiczne, a Zielona Transformacja

Stan zdrowia psychicznego jest wypadkową wielu czynników – w tym genów, 
sytuacji społeczno-ekonomicznej, doświadczeń życiowych, schorzeń przewle-
kłych czy stosowania używek. Jednym z elementów, które je determinują jest 
też stan środowiska naturalnego. Na zdrowie psychiczne wpływają strategie 
i działania w wielu sektorach, w tym w dziedzinie edukacji, zdrowia, zatrudnie-
nia, włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Bez odpowiedniego zapobie-
gania chorobom psychicznym, wsparcia i leczenia wzrasta ryzyko gorszej edu-
kacji lub bezrobocia. Osoba zdrowa psychicznie jest w stanie poradzić sobie 
z czynnościami dnia codziennego, w tym z umiarkowanym poziomem stresu 

215 https://noharm-europe.org/articles/blog/europe/european-green-deal-new-opportu-
nities-sustainable-healthcare
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czy trudnymi sytuacjami życiowymi, dąży do samorealizacji, nawiązuje kontak-
ty z innymi ludźmi, angażuje się w życie społeczne216. 

Jeszcze przed pandemią COVID-19 problemy ze zdrowiem psychicznym dotykały 
około 84 mln osób w całej UE, generując koszt rzędu 4%. PKB, czyli ponad 600 mld 
euro217. Jednak pandemia COVID-19, poprzez wielomiesięczną izolację, śmierć 
bliskich osób, kryzys gospodarczy, a także bieżący kryzys ekonomiczny i toczącą 
się przy wschodniej granicy UE rosyjską wojnę w Ukrainie stanowią duże obciąże-
nie psychiczne dla mieszkańców i mieszkanek Unii Europejskiej. Zwiększa się de-
klarowany poziom stresu i lęku oraz liczba osób cierpiących na depresję. W dużym 
stopniu dotyczy to młodzieży i osób z grup o trudniejszej sytuacji ekonomicznej, 
a także osób już wcześniej cierpiących na schorzenia psychiczne218.

Szacuje się, że ponad 27% dorosłych Europejczyków i Europejek doświadcza 
przynajmniej jednej formy złego stanu zdrowia psychicznego w ciągu roku. 
Najczęstszymi formami złego stanu zdrowia psychicznego są zaburzenia lęko-
we i depresja, a wkrótce depresja może stać się najczęstszą przyczyną chorób 
w krajach rozwiniętych. Obecnie w UE około 58 000 obywateli umiera każde-
go roku w wyniku samobójstwa, co stanowi więcej niż roczna liczba zgonów 
spowodowanych wypadkami drogowymi, zabójstwami lub zachorowaniami na 
HIV/AIDS. Dodatkowo, zaburzenia psychiczne generują koszty ok. 3-4% PKB 
Unii Europejskiej i są główną przyczyną przechodzenia na wcześniejszą emery-
turę i niepełnosprawności219.

W kontekście obszarów analizowanych w niniejszym raporcie, czyli działań i wy-
zwań związanych z Zieloną Transformacją, oprócz wyżej wymienionych czynni-
ków można wyróżnić następujące obszary wpływające na zdrowie psychiczne:

• Narażenie na zanieczyszczenia powietrza, wód, gleb, chemikalia, pestycydy 
i in. szkodliwe substancje, mogące powodować problemy z układem neuro-
logicznym oraz wpływające na rozwój depresji, chorób neurodegeneracyj-
nych, demencji, zaburzeń poznawczych wieku dziecięcego i in.; zanieczysz-
czenie hałasem może powodować również niepokój, stres i nerwowość;

• Lęk związany z kryzysem klimatycznym – forma psychicznego niepokoju 
spowodowanego zagrożeniem ze strony degradacji klimatu i wszystkich 
z tym związanych skutków oraz bezsilności w obliczu braku podejmowania 

216 https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/mental-health_pl#modal
217 https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/mental-health_pl#modal
218 https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/mental-health_pl
219 https://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_

gp_en.pdf
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wystarczających działań w tym zakresie. Badanie przeprowadzone w Niem-
czech wykazało, że 55% młodych ludzi jest zaniepokojonych wpływem 
zmian klimatycznych na ich samopoczucie220;

• Lęk o przyszłość związany z degradacją ekosystemów, utratą wartości przy-
rodniczych, zanikiem bioróżnorodności i wymieraniem gatunków;

• Lęk związany z możliwymi zaburzeniami systemu żywnościowego, rosną-
cymi cenami a także z rosnącą świadomością skutków zdrowotnych zanie-
czyszczenia środowiska, wód, gleb, powietrza i żywności;

• Lęk związany z kryzysem gospodarczym, trudnymi warunkami mieszkanio-
wymi, niestabilnością zatrudnienia; 

• Lęk związany z kryzysem energetycznym, potencjalnym brakiem dostępu 
do energii cieplnej i elektrycznej; 

• Lęk związany z narastającymi nierównościami społecznymi, również w za-
kresie ochrony zdrowia;

• Lęk związany z brakiem dostępności usług w zakresie zdrowia psychicznego. 

 
Działania, jakie Komisja prowadzi w dziedzinie ochrony zdrowia psychiczne-
go221, opierają się na stworzeniu ram dla współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi, pomocy w zwiększeniu spójności działań w różnych sektorach 
polityki oraz otwarcie platformy umożliwiającej zaangażowanie zainteresowa-
nych stron, w tym pacjentów/ek i społeczeństwa obywatelskiego. 

Do korzyści w zakresie zdrowia psychicznego związanych  
z realizacją założeń Zielonej Transformacji zaliczyć można  
minimalizowanie zagrożeń wymienionych powyżej.  
Do najważniejszych obszarów należą:

• Poprawa stanu zdrowia psychicznego wskutek minimalizowania lęku zwią-
zanego z kryzysem klimatycznym i środowiskowym, utratą bioróżnorodno-
ści, wymieraniem gatunków;

• Poprawa stanu zdrowia psychicznego wskutek minimalizowania ekspozycji 
na szkodliwe zanieczyszczenia powietrza, wód, gleb, chemikalia, pestycydy, 
cząstki mikroplastiku, tworzyw sztucznych i wszelkich innych substancji do-
stających się do organizmu i prowadzących w nim do stanów patologicznych;

220 https://www.greens-efa.eu/opinions/youth-mental-health/
221 https://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_

gp_en.pdf
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• Poprawa stanu zdrowia psychicznego wskutek minimalizowania lęku zwią-
zanego z kryzysem energetycznym, zależnością od importu paliw kopalnych 
i niestabilnej sytuacji na rynku energii, łagodzona przez świadomość inwe-
stycji w odnawialne źródła energii i budowy niskoemisyjnej, zrównoważonej 
i odpornej na kryzysy gospodarki UE. 

5. KORZYŚCI ZDROWOTNE Z DZIAŁAŃ 
ZIELONEJ TRANSFORMACJI

Skala korzyści płynących z procesu Zielonej Transformacji jest szeroka i obej-
muje zasięgiem niemal wszystkie aspekty życia Europejczyków i Europejek – 
od walki ze zmianą klimatu oraz ochrony środowiska i bioróżnorodności, przez 
ochronę zdrowia, bezpieczeństwo energetyczne, eliminację zanieczyszczeń, 
po zmiany w transporcie, budownictwie, nowe miejscach pracy i ożywienie go-
spodarcze.

Najważniejsze z pozytywnych skutków zdrowotnych Zielonej Transformacji 
przyniosą strategie, projekty i idee związane z walką ze zmianą klimatu. Po-
zwolą one spełnić podstawowy warunek Traktatu Paryskiego, czyli ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych, co za tym idzie wyhamować proces globalnego 
ocieplenia oraz zminimalizować liczbę potencjalnych ofiar w nadchodzących 
latach. Dzięki temu zmniejszy się liczba osób umierających przedwcześnie 
z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w trakcie fal ekstremalnych 
upałów oraz osób umierających przedwcześnie i chorujących przewlekle z po-
wodu wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza. Mniej osób będzie też na-
rażonych na choroby zakaźne, w tym wektorowe choroby tropikalne (denga, 
malaria, Gorączka Zachodniego Nilu). Zmniejszy się liczba przypadków śmier-
telnych związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, a także przyrost 
osób cierpiących na alergie i schorzenia układu pokarmowego związane z za-
nieczyszczeniami wód pitnych. 

Duże korzyści przyniesie realizacja planu działania na rzecz eliminacji zanie-
czyszczeń. Dzięki temu działaniu zmniejszy się liczba chorób przewlekłych, 
w tym chorób układu oddechowego, chorób układu krążenia i nowotworów, 
a także schorzeń neurologicznych. Redukcja poziomu zanieczyszczeń wpłynie 
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na mniejszą liczbę liczby przedwczesnych zgonów czy zminimalizuje narażenie 
na zmiany genetyczne. 

Kolejnych korzyści można spodziewać dzięki procesowi transformacji energe-
tycznej. Do ważniejszych działań, przekładających się na stan zdrowia publicz-
nego, należy odnotować redukcję zanieczyszczeń powietrza, niższe emisje ga-
zów cieplarnianych, lepsze warunki środowiskowe, np. zapobieganie suszom 
w rejonach wydobywania paliw kopalnych, unikanie wycieków metanu i lokal-
nego skażenia środowiska, redukcję emisji rtęci i związanych z nią przypadków 
neurotoksyczności, zapewnienie stabilnych dostaw energii, pomagających 
w realizacji podstawowych potrzeb życiowych, również w zakresie ochrony 
zdrowia i funkcjonowania sektora ochrony zdrowia. 

Ochrona bioróżnorodności przełoży się na bezpieczeństwo żywnościowe, za-
chowanie produktywności wód morskich oraz lepszy kontakt ludzi z naturą – 
nie skażonymi zanieczyszczeniami powietrzem, wodami i glebami, co umożli-
wia częstsze podejmowanie aktywności fizycznej i zapewni pozytywny wpływ 
na zdrowie psychiczne.  

Korzyści dla zdrowia publicznego płyną również z planowanych w ramach Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu zmian w transporcie, budownictwie i rolnictwie. 
Będą one skutkować niższym narażeniem na zanieczyszczenia powietrza 
z transportu, drogowego co przełoży się na niższą liczbę chorób układu od-
dechowego, sercowo-naczyniowego, nowotworów, alergii, mniej przypadków 
hospitalizacji i przedwczesnych zgonów, szczególnie u najbardziej narażonych 
grup. W przypadku budownictwa zmiany pomogą w zapewnieniu prawidło-
wej izolacji termicznej: ochronie przed skrajnymi temperaturami prowadzący-
mi do chorób przewlekłych i przedwczesnych zgonów, zminimalizują również 
ekspozycję na toksyczne substancje chemiczne w materiałach budowlanych. 
W przypadku rolnictwa zmiany pomogą w regularnym spożywaniu żywności 
ekologicznej i niższej emisji gazów cieplarnianych, a także zachowaniu bezpie-
czeństwa żywnościowego. 

Kolejne korzyści płyną ze zmian w gospodarce i przemyśle. Gospodarka w obie-
gu zamkniętym przełoży się na niższe emisje gazów cieplarnianych i zanieczysz-
czeń powietrza oraz związane z nimi konsekwencje dla zdrowia ludzi. Zmniejszy 
presję na środowisko i degradację ekosystemu poprzez ograniczenie procesów 
produkcyjnych, pozwoli też na lepsze zarządzanie odpadami.

Niskoemisyjny przemysł pozwoli na zmniejszenie śladu węglowego, co za tym 
idzie przyniesie korzyści związane z wyhamowaniem procesu zmiany klimatu, 
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zmniejszy poziomy stężeń zanieczyszczeń powietrza, pozwoli na inwestycje 
w czyste, przyjazne zdrowiu odnawialne źródła energii, co wiązać się będzie 
również z rozwojem rynku pracy i możliwością zapewnienia stabilnego zatrud-
nienia mieszkańcom i mieszkankom UE. 

Także zmiany w sektorze ochrony zdrowia wywołają wiele pozytywnych skut-
ków, od niższej emisji gazów cieplarnianych, przez zmniejszenie zanieczyszczeń 
odpadami medycznymi i plastikowymi, po wzmacnianie odporności systemu 
ochrony zdrowia i minimalizowanie nierówności zdrowotnych.

Działania podejmowane w wyżej wymienionych obszarach przyniosą również 
wymierne korzyści dla zdrowia psychicznego, skutkując mniejszą liczbą depre-
sji, stanów lękowych i innych zaburzeń psychicznych.

6. REKOMENDACJE DLA 
DECYDENTÓW NA SZCZEBLU 
KRAJOWYM, SAMORZĄDOWYM, 
PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ 
INTERESARIUSZY PROGRAMÓW 
ZIELONEJ TRANSFORMACJI

6.1. Rekomendacje dla decydentów/tek na szczeblu 
krajowym

• Dążenie do realizacji ambitnej polityki klimatycznej i założeń EZŁ; wyklucze-
nie inwestycji powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z wysokoemisyjną, 
zanieczyszczającą gospodarką węglową. Rozwój rozwiązań zrównoważo-
nych, nisko- i zeroemisyjnych;

• Prowadzenie aktywnego dialogu z reprezentantami/tkami innych krajów 
UE oraz Komisją Europejską w zakresie realizacji założeń EZŁ oraz pozyski-
wania funduszy unijnych;

• Wzmacnianie współpracy międzysektorowej, mającej na celu wypracowanie 
najlepszych rozwiązań na rzecz ochrony zdrowia publicznego przed skutka-
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mi zmiany klimatu, utraty bioróżnorodności, zanieczyszczeń, kryzysu ener-
getycznego czy kryzysu zdrowia psychicznego;

• Opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych mających na celu 
minimalizację ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń związanych 
z kryzysem ekologicznym;

• Każdorazowe przeprowadzanie rzetelnej oceny oddziaływania na zdrowie 
wszystkich działań i decyzji podejmowanych w ramach inicjatyw związanych 
z realizacją założeń EZŁ;

• Finansowanie jedynie przedsięwzięć prowadzących do poprawy stanu zdro-
wia publicznego lub nieszkodzących mu;

• Angażowanie specjalistów/tek zdrowia środowiskowego i ekspertów/tek 
medycyny do debaty na temat implementacji założeń EZŁ;

• Minimalizowanie zagrożeń związanych z nierównościami w zdrowiu publicz-
nym poprzez realizowanie dopłat i programów osłonowych dla osób najbar-
dziej potrzebujących.

6.2. Rekomendacje dla samorządów

• Aktywne pozyskiwanie funduszy na realizację celów EZŁ i ich odpowiednia 
redystrybucja;

• Prowadzenie kampanii edukacyjnych na temat wpływu degradacji środowi-
ska naturalnego na stan zdrowia publicznego oraz korzyści z implemento-
wania gospodarki niskoemisyjnej, popularyzacja materiałów i opracowań 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO);

• Wprowadzanie zachęt i benefitów dla przedsiębiorców realizujących inwe-
stycje zgodne z założeniami EZŁ;

• Każdorazowe przeprowadzanie rzetelnej oceny oddziaływania na zdrowie 
wszystkich działań i decyzji podejmowanych w ramach inicjatyw związanych 
z realizacją założeń EZŁ w skali lokalnej;

• Aktywne zachęcanie mieszkanek i mieszkańców do udziału w konsultacjach 
społecznych i zwiększenia partycypacji w procesach decyzyjnych mogących 
wpłynąć na stan zdrowia publicznego na danym obszarze;

• Angażowanie specjalistów zdrowia środowiskowego i ekspertów medycyny 
do debaty na temat implementacji założeń EZŁ w skali lokalnej;

• Minimalizowanie zagrożeń związanych z nierównościami w zdrowiu publicz-
nym poprzez realizowanie dopłat i programów osłonowych dla osób najbar-
dziej potrzebujących w skali lokalnej;
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• Zapraszanie ekspertów ochrony zdrowia do opiniowania programów i doku-
mentów implementujących założenia EZŁ na danym obszarze;

• Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z innymi reprezentantkami/tami 
samorządów, np. w zakresie zazieleniania miast, promocji aktywnej mobil-
ności pieszej i rowerowej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektyw-
ności energetycznej, promocji zdrowej żywności, aktywności fizycznej czy 
podnoszenia świadomości w kwestii korzyści gospodarki niskoemisyjnej dla 
zdrowia publicznego;

• Wspieranie rozwiązań zrównoważonych, nisko- i zeroemisyjnych, nieszkodli-
wych dla zdrowia publicznego.

6.3. Rekomendacje dla przedsiębiorców

• Aktywne korzystanie z unijnych funduszy na rzecz realizacji założeń EZŁ;

• Każdorazowe przeprowadzanie rzetelnej oceny oddziaływania na zdrowie 
wszystkich decyzji strategicznych czy inwestycji, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zewnętrznych kosztów zdrowotnych i środowiskowych;

• Wykluczenie inwestycji powiązanych bezpośrednio lub pośrednio 
z wysokoemisyjną, zanieczyszczającą gospodarką węglową. Rozwój roz-
wiązań zrównoważonych, nisko- i zeroemisyjnych, nieszkodliwych dla 
zdrowia publicznego;

• Regularne konsultacje ze specjalistami zdrowia publicznego w zakresie 
określenia potencjalnych skutków zdrowotnych konkretnych decyzji strate-
gicznych;

• Zapewnianie stabilnego zatrudnienia pracownikom/com oraz dbałość o ich 
dobrostan psychofizyczny;

• Korzystanie z dobrych praktyk i wymiany doświadczeń pomiędzy przedsię-
biorcami w UE;

• Wcześniejsze przygotowanie się do nadchodzących regulacji w celu spełnie-
nia ambitnych norm i założeń EZŁ.
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7. PODSUMOWANIE

Europejski Zielony Ład i jego liczne założenia na rzecz poprawy stanu środowi-
ska, jakości życia ludzi oraz utrzymania i wzmocnienia konkurencyjności unijnej 
gospodarki oparty jest o szereg szczegółowych wyzwań w wielu obszarach – 
od transformacji energetycznej, przez ochronę bioróżnorodności, po zmiany 
w zatrudnieniu czy funkcjonowaniu przemysłu. Wyzwania te, przekształcone 
w konkretne strategie i plany działania, mają szansę w wymierny sposób po-
prawić jakość zdrowia publicznego Europejek i Europejczyków. Dzięki zapew-
nieniu dostępu do czystego powietrza, ochronie przez ekspozycją na szkodliwe 
dla zdrowia zanieczyszczenia wód, gleb czy substancje chemiczne, wyhamowa-
niu procesu zmiany klimatu i dbałości o sprawność funkcjonowania ekosyste-
mów można osiągnąć wymierne korzyści zdrowotne – pozwoli to na ogranicze-
nie liczby przypadków chorób przewlekłych i przedwczesnych zgonów wśród 
mieszkańców i mieszkanek Europy oraz znacząco podniesie liczbę lat przeży-
tych w zdrowiu. Zielona Transformacja jest szansą na wypracowanie nowego, 
niskoemisyjnego i bardziej zrównoważonego sposobu funkcjonowania euro-
pejskiej gospodarki, ale i ważnym krokiem w stronę kompleksowej ochrony 
zdrowia i życia ludzi. 
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