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PYTANIE BADAWCZE:

Czy nagłe zjawiska pogodowe w Polsce znajdują mierzalne odbicie
w danych statystyki publicznej, dotyczących stanu zdrowia ludności Polski ?

Na świecie:
•udowodniono silny wpływ takich zjawisk na zdrowie
•nie tylko skutki nagłe (urazy)
•choroby przewlekłe - układu krążenia, układu oddechowego, metaboliczne (w tym cukrzyca),
psychiczne
• zwiększona zapadalność, pogorszenie stanu we wcześniej leczonych chorobach
• nawet przez kilka lat od wystąpienia zjawiska pogodowego
•podkreśla się znaczenie stresu i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych
• zmiany w chorobowości przekładają na umieralność (wzrost obserwowano m.in.  po 
huraganach w USA, silnych powodziach w Azji) 
• w Polsce nagłe zjawiska pogodowe mają dużo mniejsze natężenie i łagodniejsze skutki 
• warto sprawdzić, czy zostawiają one ślad w danych zbieranych rutynowo, czy też poznanie 
ich ewentualnych skutków zdrowotnych wymaga bezpośrednich badań osób narażonych



Zjawiska pogodowe

• selekcja - ekspertyza „Wybrane najsilniejsze zjawiska pogodowe w XXI wieku”; 
dr K. Grabowska; Zakład Klimatologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW; 2019

• informacje uzupełniające:
- Europejska Baza Danych o Trudnych Warunkach Pogodowych 

(ang.: European SevereWeather Database);
- materiały Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska;
- oficjalne strony internetowe miejscowości i regionów; 
- doniesienia prasowych; 
- notki encyklopedyczne (Wikipedia)

ŹRÓDŁA DANYCH (I)

15 VIII 2008 r. 
woj. opolskie



Dane o zdrowiu:
• Chorobowość hospitalizowana
- Ogólnopolskie Badanie Chorobowości Szpitalnej Ogólnej
- realizacja Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
- na zlecenie Ministerstwa Zdrowia
- część badania „Hospitalizacja” objętego Programem Badań Statystycznych Statystyki 
Publicznej

• Umieralność
- Zbiór danych „Umieralność” 
- Główny Urząd Statystyczny
- Część badania GUS „Zgony. Umieralność. Trwanie życia” prowadzonego w ramach PBSSP

ŹRÓDŁA DANYCH (II)



Selekcja silnych zjawisk pogodowych
• mnogość i współwystępowanie zjawisk 

POWODZIE wg danych Straży Pożarnej: rocznie ponad 5 tys. miejscowych zagrożeń związanych z przyborem
wód i 25 tys. z opadami
• założenie: wybór kilkunastu najsilniejszych, najlepiej udokumentowanych zjawisk, dających największą 
szansę znalezienia istotnych zależności

Kryteria wyboru
• natężenie zjawiska w skali klimatologicznej
•zróżnicowanie zjawisk pogodowych
•skutki zdrowotne i społeczne
- ofiary śmiertelne
- liczba poszkodowanych
- pogorszenie warunków życia (ewakuacja, zniszczenie 
domów)
- wysokie szkody materialne dla mieszkańców
• zróżnicowanie przestrzenne (wszystkie województwa)
• zróżnicowanie czasowe 
• jakość danych o zdrowiu

Ryc. „Wybrane najsilniejsze zjawiska pogodowe w XXI wieku”, 
K. Grabowska, 2019



12 nagłych zjawisk pogodowych z lat 2007-2018

1. Tornada, burze, downburst - 20-22 lipca 2007

2. Tornada, burze, ulewy, gradobicia - 15-16 sierpnia 2008

3. Burze, ulewy, powodzie w maju i czerwcu - 2010

4. Burze, gradobicia, powodzie błyskawiczne - 3-5 lipca 2012

5. Tornado - 14 lipca 2012 (foto)

6. Burze, gradobicia - 18 czerwca 2013

7. Orkan Ksawery - 5-6 grudnia 2013

8. Gwałtowne burze z porywistym wiatrem, gradobiciem, 

trąba powietrzna - 19 lipca 2015

9. Silne opady deszczu, burze, podtopienia - 31 maja 2016

10. Burze z silnym wiatrem - 26 czerwca 2016

11. Orkan Ksawery II - 5-6 października 2017

12. Orkan David (Fryderyk) - 17-19 stycznia 2018

14 VII 2012 r. 
woj. pomorskie



Materiał 
• do analizy statystycznej włączono 179 zdarzeń (zjawisko pogodowe na terenie jednego powiatu)
• okres obserwacji: 56 dni (28 bezpośrednio przed i 28 po zjawisku pogodowym) 
• dla każdego z nich oceniano zmiany poziomu umieralności, hospitalizacji ogółem i z powodu 
urazów

zgromadzony materiał jest dostępny
w portalu internetowym Projektu
https://www.pzh.gov.pl/klimat 
w zakładce Prezentacja danych



Analiza statystyczna

• Czy po wystąpieniu zjawiska pogodowego wzrasta liczba zgonów/hospitalizacji?
-statystyki opisowe dziennej liczby zdarzeń zdrowotnych (wartości średnie, odchylenia standardowe) 
dla okresu 28 dni poprzedzających nagle zjawisko pogodowe oraz 7 i 28 dni po jego wystąpieniu

• Czy ewentualny wzrost można powiązać w wystąpieniem zjawiska pogodowego i czy efekt jest 
istotny statystycznie ? 
- nawet znaczna różnica w liczbie np. hospitalizacji może wynikać z trendu rosnącego w całym okresie 
obserwacji, który nie uległ żadnej zmianie po wystąpieniu zjawiska pogodowego
- jesteśmy zainteresowani wykryciem sytuacji, gdy w momencie zjawiska pogodowego następuje 
skokowy wzrost  liczby zdarzeń zdrowotnych lub zmiana dotychczasowego trendu
- metoda ogólnych modeli liniowych (GML)



Model matematyczny zjawiska opisujący liczbę przypadków uwzględnia:
•czas (trend)
•dzień tygodnia
•interwencję (skokowa zmiana wartości po wystąpieniu zjawiska pogodowego)
•interakcję czasu i interwencji (zmiana trendu czasowego)
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w okresie 7 dni
100/179 zdarzeń (56%)

najczęściej ≤ 5%
przeciętnie 7,5%
maksymalnie 85,9%
(wyjściowo 28,3 przypadku)
pow. m. Jelenia Góra
woj. dolnośląskie
5.07.2012, powódź

w okresie 28 dni
73/179 zdarzeń (41%)

HOSPITALIZACJE - nadwyżka średniej dziennej liczby przypadków

najczęściej 1-2 przypadki
przeciętnie 3,5 przypadku
maksymalnie 38,7 przypadku
(wyjściowo 737,3 przypadku)
pow. m. st. Warszawa
woj. mazowieckie
9.06.2010, powódź

najczęściej ≤ 1 przypadek
przeciętnie 2,3 przypadku
maksymalnie 21,9 przypadku
(wyjściowo 28,3 przypadku)
pow. m. Jelenia Góra
woj. dolnośląskie
5.07.2012, powódź

najczęściej ≤ 5%
przeciętnie 5,4%
maksymalnie 77,5%
(wyjściowo 28,3 przypadku)
pow. m. Jelenia Góra
woj. dolnośląskie
5.07.2012, powódź

wzrost istotny statystycznie - 24/179 zdarzeń (13%)



w okresie 7 dni
97/179 zdarzeń (54%)

w okresie 28 dni
101/179 zdarzeń (56%)

HOSPITALIZACJE Z POWODU URAZÓW - nadwyżka średniej dziennej liczby przypadków

najczęściej ≤ 1 przypadek
przeciętnie 0,8 przypadku
maksymalnie 10,9 przypadku
(wyjściowo 25,7 przypadku)
pow. gorlicki
woj. małopolskie
4.06.2010, powódź

wzrost istotny statystycznie w 14/179 zdarzeń (8%)

najczęściej 15-20%
przeciętnie 23,1%
maksymalnie 418,5%*
(wyjściowo 1,0 przypadku)
pow. kamieński
woj. zachodniopomorskie
5.12.2013, orkan Ksawery
* poza ryciną

najczęściej ≤ 1 przypadek
przeciętnie 0,5 przypadku
maksymalnie 6,4 przypadku
(wyjściowo 25,7 przypadku)
pow. gorlicki
woj. małopolskie
4.06.2010, powódź

najczęściej 5-10%
przeciętnie 18,6%
maksymalnie 281,5%
(wyjściowo 1,0 przypadku)
pow. człuchowski
woj. pomorskie
6.12.2013 orkan Ksawery



w okresie 7 dni
91/179 zdarzeń (51%)

najczęściej ≤ 5%
przeciętnie 12,2%
maksymalnie 68,4%
(wyjściowo 1,4 przypadku)
pow. ropczycko-sędziszowski
woj. podkarpackie
3.06.2010, II fala powodzi

w okresie 28 dni
105/179 zdarzeń (59%)

wzrost istotny statystycznie - 9/179 zdarzeń (5%)

ZGONY - nadwyżka średniej dziennej liczby przypadków

najczęściej ≤ 1 przypadek
przeciętnie 0,5 przypadku
maksymalnie 6,4 przypadku
(wyjściowo 45,4 przypadku)
pow. m. st. Warszawa
woj. mazowieckie
9.06.2010, powódź

najczęściej 15-20%
przeciętnie 18,9%
maksymalnie 104,4%
(wyjściowo 1,6 przypadku)
pow. lipnowski
woj. kujawsko-pomorskie
24.05.2010, powódź

najczęściej ≤ 1 przypadek
przeciętnie 0,3 przypadku
maksymalnie 2,8 przypadku
(wyjściowo 18,5 przypadku)
pow. m. Kraków
woj. małopolskie
18.05.2010, powódź



Powiat TERYT
Data 

zdarzenia
Dane

przed zdarzeniem po zdarzeniu

Województwo28 dni 7 dni 28 dni

średnia SD średnia SD średnia SD

H 69,2 19,9 68,3 18,1 67,3 17,5

bolesławiecki 0201 5.07.2012 HU 16,9 6,1 15,0 5,1 16,2 4,1 dolnośląskie

Z 2,5 1,5 2,3 1,1 2,4 1,4

H 25,0 15,0 41,4 18,1 38,6 17,7

jeleniogórski 0206 5.07.2012 HU 1,9 1,4 2,6 1,6 2,6 1,4 dolnośląskie

Z 2,0 1,3 1,1 1,3 1,5 1,2

H 10,0 6,8 15,0 10,1 15,0 8,8

kamiennogórski 0207 5.07.2012 HU 1,0 1,3 1,4 1,1 1,4 1,2 dolnośląskie

Z 1,3 1,0 1,1 1,1 1,5 1,2

H 27,8 13,4 29,7 14,9 30,0 13,3

lubański 0210 5.07.2012 HU 1,6 1,5 3,1 2,2 2,3 1,6 dolnośląskie

Z 1,4 1,4 1,4 1,3 1,5 1,0

H 24,1 12,4 30,3 15,6 29,1 15,0

lwówecki 0212 5.07.2012 HU 2,1 1,5 3,1 2,3 2,7 1,7 dolnośląskie

Z 1,5 1,2 1,3 1,0 1,3 1,2

Burze, gradobicia, powodzie błyskawiczne - 3-5 lipca 2012

Wyniki
•Raport końcowy Projektu

•Tabele wynikowe w portalu internetowym



Podsumowanie

• Nagłe zjawiska pogodowe w Polsce najczęściej nie łączą się ze znacznym i istotnym
statystycznie wzrostem liczby hospitalizacji i zgonów wśród ludności dotkniętych terenów.

• Zidentyfikowano jednak 47 zdarzeń, gdy po wystąpieniu zjawiska pogodowego dzienna
liczba hospitalizacji lub zgonów wzrosła o kilkadziesiąt procent i efekt ten utrzymywał się
przez 4 tygodnie.

• W pierwszym tygodniu po zjawisku pogodowym nadwyżka była z reguły najsilniejsza.

• Jedyną szczegółową przyczyną, dla której obserwowano ten efekt (i tylko w odniesieniu do
hospitalizacji) były urazy.

• Identyfikacja takich zderzeń stwarza możliwość przeprowadzenia bardziej szczegółowych
badań, uwzględniających np. wpływ warunków meteorologicznych czy sezon urlopowy w
szpitalach.



ŹRÓDŁA ZDJĘĆ:

J. Dziupla, https://www.youtube.com/watch?v=S4CTFHhMpJU
D. Kowzań, http://bi.gazeta.pl/im/4/5594/z5594664Q.jpg
R. Dimitrov, http://strzelce.com.pl/vardata/galeria/10000026/n_IMG_1844.jpg
K. i W. Szebeszczyk, https://www.youtube.com/watch?v=QoCdcb3d9gg
K. Foryś, http://www.panoramio.com/photo/15729046)
https://www.facebook.com/video/video.php?v=4316022741730 
https://www.youtube.com/watch?v=r1H93ELsafc 
http://polpix.sueddeutsche.com/polopoly_fs/1.1413344.1355277349!/httpImage/image.jpg
_gen/derivatives/900x600/image.jpg 
http://s.tvp.pl/images/1/2/1/uid_12127d1df0eb788a10acf9dd561f37d11342374719209_width
_312_play_0_pos_600_gs_0.jpg ; http://smetowograniczne.pl/wp-
content/uploads/2012/07/DSCF7708.jpg)

https://www.youtube.com/watch?v=S4CTFHhMpJU
http://strzelce.com.pl/vardata/galeria/10000026/n_IMG_1844.jpg
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