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BACKGROUNDER  

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie 

W Unii Europejskiej wydatki na leczenie chorób spowodowanych zanieczyszczeniami 

powietrza szacowane są na około 940 mld euro rocznie, a w samej tylko Warszawie 

całkowite koszty zdrowotne zanieczyszczeń powietrza wynoszą od 6 do 18 mld złotych 

rocznie. Według obliczeń WHO, w Polsce z powodu chorób związanych z wysoką emisją 

zanieczyszczeń do powietrza rocznie umiera nawet 45 tys. osób. To ponad 15 razy 

więcej niż liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Polsce. 

Eksperci WHO twierdzą, że z powodu zanieczyszczeń powietrza przeciętna długość 

życia mieszkańca Europy ulega skróceniu o prawie 9 miesięcy. 

P. Warczyński, Zrównoważone miasta – Polska w zdrowej atmosferze 2030, 

w: Zrównoważone miasta. Życie w zdrowej atmosferze, Warszawa, Global Compact 

Poland, 2016 

O projekcie IKEA „Clean Air Survey” 

Celem projektu IKEA pt. „Clean Air Survey”1 było zbadanie tego, co ludzie sądzą na 

temat zanieczyszczeń powietrza oraz jakie są ich potrzeby i oczekiwania, jeśli chodzi 

o kwestie czystego powietrza. Dzięki połączeniu metod jakościowych i modeli 

analitycznych, udało się poznać prawdziwe podejście ludzi do tego zagadnienia i jego 

wpływ na codzienne życie. Aby lepiej zrozumieć problem i uzyskane z badania wnioski, 

przeprowadzono również analizę materiałów źródłowych oraz wywiady z 18 ekspertami 

w dziedzinie zanieczyszczenia powietrza – w tym naukowcami, menedżerami 

ds. zrównoważonego rozwoju oraz wynalazcami. 

Projekt IKEA „Clean Air Survey” przeprowadzono w 7 krajach: Polsce, Wielkiej Brytanii, 

Niemczech, Włoszech, Indiach, Chinach i Stanach Zjednoczonych.  

Badanie objęło: 

• wywiady z 42 osobami w wieku od 18 do 70 lat z Indii, Chin, Wielkiej 

Brytanii, Niemiec, Polski, Włoch i Stanów Zjednoczonych, aby lepiej poznać 

prawdziwe podejście ludzi do problemu i jego wpływ na codzienne życie;  

• wywiady z 18 ekspertami w dziedzinie jakości powietrza, aby zrozumieć 

wcześniejsze, obecne i przyszłe możliwości zapewnienia wszystkim czystego 

powietrza; 

                                                           

1 press.ikea.se/wp-content/uploads/2018/02/IKEA-CLEAN-AIR-SURVEY_FINAL.pdf 
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• monitoring jakości powietrza w domach 21 z ankietowanych osób oraz 

w otoczeniu ich miejsca zamieszkania za pomocą przenośnych czujników 

mierzącym poziom zanieczyszczeń. 

W ramach badania jakościowego uczestników wyposażono w przenośne czujniki 

wykrywające zanieczyszczenia. Urządzenia te nie były wprawdzie w stanie zmierzyć 

poziomu wszystkich zanieczyszczeń wewnątrz budynków i na otwartym powietrzu, 

sygnalizowały jednak stężenie tlenku węgla, przesyłając dane do aplikacji w czasie 

rzeczywistym za pośrednictwem technologii Bluetooth. 

Badanie IKEA „Clean Air Survey” przeprowadzono na zlecenie IKEA of Sweden AB we 

współpracy z Crowd DNA – londyńską agencją innowacji i badań kulturowych. 

Czas realizacji projektu: marzec – czerwiec 2017. 

Wnioski z badania: 

1. Większość z badanych osób nie dostrzega zagrożeń wynikających 

z zanieczyszczonego powietrza, przede wszystkim dlatego, że tych 

zanieczyszczeń często nie widać.  

2. Badani uważali, że zanieczyszczenie powietrza dotyczy w większym stopniu 

przestrzeni zewnętrznych niż pomieszczeń wewnątrz ich domów i budynków, 

w których uczą się, pracują czy spędzają czas wolny. 

3. Dane odczytów z czujnika połączone z aktualnymi informacjami na temat 

zanieczyszczenia w pomieszczeniach i na zewnątrz wystarczały, aby zmienić 

poglądy i zachowania ludzi. 

4. Wśród krajów europejskich to właśnie w Polsce oddychamy najbardziej 

zanieczyszczonym powietrzem; w Krakowie powietrze w centrum miasta uznaje 

się za bezpieczne mniej więcej jeden dzień w miesiącu. Choć skala zagrożenia 

jest ogromna, wykazujemy się coraz większą świadomością dotyczącą tej 

kwestii. Indywidualne i publiczne mierniki powietrza są powszechnie znane 

i stosowane w Polsce, zdecydowanie bardziej niż w innych z ankietowanych 

krajów, co może ułatwiać społeczne zrozumienie problemu i zmianę zachowań. 

IKEA. Dla ciebie, dla domu, dla planety 

Kampania edukacyjna prowadzona przez IKEA od lutego 2017 roku, pokazująca jak za 

pomocą drobnych działań, które każdy z nas może podejmować w domu i w swoim 

najbliższym otoczeniu, możemy realnie wpływać na środowisko.  

W IKEA wiemy, że na wielki sukces składają się drobne czyny. Zmiana przyzwyczajeń, 

oszczędzanie wody, recykling i wiele innych – to te małe rzeczy sprawiają, że świat 

wokół nas zmienia się na lepsze! 

Więcej informacji o projekcie i działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza: 

http://www.ikea.com/pl/pl/dlaplanety/air.html. 
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