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Cel i zakres Działania 2

• identyfikacja zdrowotnych czynników klimatycznych w Polsce

• klasyfikacja zagrożeń klimatycznych

• propozycja zdrowotnych wskaźników klimatycznych

• ocena zmian wartości zaproponowanych wskaźników w Polsce w

okresie 1999-2019, w tym ocena trendów i tendencji zmian

• wsparcie innych Działań projektu w zakresie zmian klimatu, w

tym przygotowanie danych klimatycznych umożliwiających

ocenę skali (występowania) zagrożenia

• udział w opracowaniu listy klimatozależnych jednostek

chorobowych
fot. www.pixabay.com



Materiały i metody badawcze

 analiza danych literaturowych, raportów i stanowisk (w tym WHO)

 analiza wyników projektów klimatycznych (w tym krajowych Klimada)

 analiza danych klimatycznych udostępnionych przez IMGW-PIB

 zastosowanie nieparametrycznego testu Manna-Kendalla

 zastosowanie nieparametrycznej metody Sen’a

 opracowanie relacyjnej bazy danych (w tym danych geokodowanych)



Stacje pomiarowe IMGW-PIB
(meteorologię i synoptyczne oraz hydrologiczne),
z których uwzględniono wyniki Do obliczenia wskaźników klimatycznych

Opracowana baza danych zawiera dane dla okresu 1999-2017
(w przypadku niektórych danych z okresu 1999-2019):
 10 654 680 dobowych wyników pomiarów

klimatycznych i meteorologicznych (z wyłączeniem
danych oflagowanych jako brak pomiaru i brak
zjawiska),

 6 839 550 dobowych wyniki pomiarów hydrologicznych
(z wyłączeniem danych oflagowanych jako brak
pomiaru i brak zjawiska),

 13 podstawowych wskaźników meteorologicznych
obejmujących ciśnienie atmosferyczne, opady,
temperaturę, usłonecznienie i zachmurzenie,
wilgotność względną oraz wiatr i burze
(umożliwiających obliczenie wszystkich wymaganych w
projekcie wskaźników klimatycznych),

 2 podstawowe wskaźniki hydrologiczne (temperatura i
stan wody),

 wyniki pomiarów z 252 stacji meteorologicznych i
klimatycznych,

 wyniki pomiarów z 941 posterunków hydrologicznych.



Zagrożenie zdrowotne Wskaźnik klimatyczny Trend/tendencja

Ogólne Temperatura średnia roczna 

Ogólne Liczba dni z temperaturą średnią dobową powyżej 5 oC 

Ogólne Ciśnienie atmosferyczne 

Ogólne Usłonecznienie 

Ogólne Wilgotność względna powietrza 

Ogólne Suma roczna opadów 

Ogólne Prędkość wiatru 

Ogólne Średnia temperatura wody 

Ogólne Średni stan wody 

Chłody Liczba dni z temperaturą średnią dobową poniżej 0oC 

Chłody Średnia temperatura minimalna 

Chłody Liczba dni z temperaturą minimalną poniżej -10 oC 

Chłody Liczba dni z temperaturą minimalną poniżej -20 oC 

Upały Liczba dni z temperaturą średnią dobową powyżej 20oC 

Upały Średnia temperatura maksymalna 

Upały Liczba dni z temperaturą maksymalną powyżej 25 oC 

Upały Liczba dni z temperaturą maksymalną powyżej 30 oC 

Upały Liczba dni z temperaturą minimalną powyżej 20 oC 

Powodzie i podtopienia Liczba dni z opadem powyżej 70 mm 

Susze Liczba dni z opadem poniżej 1 mm 

Zjawiska ekstremalne Liczba dni z burzą 

Zjawiska ekstremalne Czas trwania burzy 

Zjawiska ekstremalne Liczba dni z prędkością wiatru powyżej 15 m/s 

Identyfikacja zagrożeń 
klimatycznych dla Polski

w okresie

1999-2017

Użyte symbole:

 - trend rosnący istotny statystycznie

 - tendencja rosnąca nieistotna statystycznie

 - trend malejący istotny statystycznie

 - tendencja malejąca nieistotna statystycznie



Rozkład wyników liczby dni z temperaturą minimalną 
powyżej 20 oC dla Polski w poszczególnych latach 

w okresie 1999-2017

Wskaźnik częstości występowania fal upałów 
(noce tropikalne)

Ocena zagrożeń upałami dla Polski – przykłady

Rozkład wyników liczby dni z temperaturą maksymalną 
powyżej 30 oC dla Polski w poszczególnych latach 

w okresie 1999-2017

Wskaźnik częstości występowania fal upałów



Rozkład wyników temperatury średniej rocznej dla Polski 
w poszczególnych latach w okresie 1999-2017

Wskaźnik ogólny zmian warunków klimatycznych

Długość sezonu wegetacyjnego dla Polski 
w poszczególnych latach w okresie 1999-2017

Wskaźnik zagrożenia wektorami

Ocena zagrożeń wektorami dla Polski – przykłady



Rozkład średniej prędkości wiatru dla Polski w 
poszczególnych latach w okresie 1999-2017

Wskaźnik częstości występowania zjawisk ekstremalnych 

Rozkład średniego czasu trwania burzy dla Polski w 
poszczególnych latach w okresie 1999-2017

Wskaźnik częstości występowania zjawisk ekstremalnych 

Ocena zagrożeń zjawiskami ekstremalnymi dla Polski  - przykłady



Rozkład liczby dni z opadem poniżej 1 mm dla Polski w 
poszczególnych latach w okresie 1999-2017

Wskaźnik częstości występowania susz

Rozkład liczby dni z opadem powyżej 30 mm dla Polski w 
poszczególnych latach w okresie 1999-2017

Wskaźnik częstości występowania opadów zagrażających 
podtopieniami 

Ocena zagrożeń opadowych dla Polski  - przykłady



tendencja  rosnąca trend rosnący 

tendencja  malejąca trend malejący

Temperatura średnia Wysokość opadu Usłonecznienie Wilgotność Okres wegetacyjny

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Ogólne wskaźniki klimatyczne w województwach w okresie 1999-2017



Zagrożenia klimatyczne w województwach w okresie 1999-2017

tendencja  rosnąca trend rosnący 

tendencja  malejąca trend malejący

Burze Wiatr Opad ekstrmalny Susze Stan wód Temp wód Upały Chłody

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie



Burze Wiatr Opad ekstrmalny Susze Upały Chłody

Białystok

Bielsko-Biała

Bydgoszcz

Częstochowa

Dąbrowa Górnicza

Gdańsk

Gdynia

Gorzów Wielkopolski
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Zagrożenia klimatyczne w dużych miastach (>100 tys. ludności) w okresie 1999-2017

tendencja  rosnąca

tendencja  malejąca

trend rosnący 

trend malejący



Raporty

• Raport otwarcia reprezentujący obecny stan wiedzy na
temat związku zmian klimatu ze stanem zdrowia

• Raport końcowy z zadania „Badanie i ocena wpływu klimatu
na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z
adaptacją do jego zmian w ramach celu operacyjnego 4
Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń
fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku
zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz
nauki”

• Raport końcowy z działania nr 2 przedstawiający analizy,
które identyfikują najważniejsze czynniki klimatyczne
mogące stanowić zagrożenie zdrowotne dla populacji w
Polsce

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/Raport-otwarcia_645_NPZ_2018_1094_542.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/Raport-otwarcia_645_NPZ_2018_1094_542.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/Raport-koncowy-Dzialanie-2.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/Raport-koncowy-Dzialanie-2.pdf


https://www.pzh.gov.pl/klimat/Portal

https://www.pzh.gov.pl/klimat/
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