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Streszczenie  

 

Niniejsze opracowanie stanowi raport końcowy zadania pn.: „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”, umowa nr 6/4/5/NPZ/2018/1094/542. Zadanie zostało zrealizowane ze 
środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra 
Zdrowia. 

W ramach projektu zrealizowano zadania z zakresu zdrowia publicznego mające na celu ocenę 

wpływu warunków i zmian klimatycznych na stan zdrowia ludności w Polsce. Zagrożenia 

klimatyczne identyfikowane poprzez wzrost temperatury, zmiany reżimu termiczno-

opadowego oraz częstotliwość i nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych (m. in. fale 

upałów, mrozy, deszcze nawalne, opady gradu, burze, trąby powietrzne oraz silne wiatry) 

wpływają na zdrowie publiczne zarówno w sposób bezpośredni (urazy, obrażenia, utrata 

zdrowia i życia ludzi), jak i pośredni (zniszczenia infrastruktury, trudności aprowizacyjne i 

ekonomiczne, degradacja ekosystemów). Obserwowane skutki mogą występować 

natychmiast (np. urazy w wyniku zjawisk ekstremalnych) lub z opóźnieniem, mogą też 

utrzymywać się przez dłuższy czas (zmiany związane z falami upałów i powodziami oraz 

chorobami wektorowymi). Zmiany klimatu mogą też pośrednio wpływać na zdrowie ludzi 

poprzez wzrost zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (wzrost stężeń ozonu latem, 

susze i wtórne pylenie) i wody (zakwity glonów i sinic, rozwój mikroorganizmów mogących być 

przyczyną epidemii wodozależnych). Występujące zmiany sezonowe (m.in. wydłużenie sezonu 

wegetacyjnego oraz okresu pylenia) mogą powodować niekorzystne skutki dla zdrowia ludzi, 

szczególnie u osób cierpiących na alergie i astmę. W najbliższych latach skutki zmian klimatu 

w Polsce mogą stać się coraz bardziej odczuwalne, stąd też zmiany klimatyczne należy 

postrzegać jako ryzyko, które powinno być uwzględniane przy tworzeniu mechanizmów 

regulacyjnych i planów działań zapobiegawczych.  

Głównymi celami projektu było: 

• Ocena rozpowszechnienia i dynamiki zjawisk zdrowotnych związanych ze zmianami 
klimatu, w tym nagłych zdarzeń ekstremalnych 

• Sformułowanie rekomendacji w tej dziedzinie w obszarze ochrony zdrowia 

• Rozpowszechnienie uzyskanej wiedzy za pośrednictwem raportów oraz internetowego 
systemu prezentacji danych o monitorowanych zjawiskach. 

W ramach realizowanego zadania zaplanowano następujące merytoryczne działania: 

• Działanie 1 - przygotowanie Raportu otwarcia 

• Działanie 2 - Identyfikacja czynników klimatycznych mających związki ze zdrowiem 
ludności 
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• Działanie 3 - Identyfikacja klimatozależnych skutków zdrowotnych, w tym związanych 
z występowaniem bakterii z rodzaju Vibrio i Legionella oraz mikroorganizmów 
chorobotwórczych przenoszonych przez wektory  

• Działanie 4 - Analiza związku czynników klimatycznych z chorobami i nagłymi 
zdarzeniami zdrowotnymi 

W Działaniu 1 przygotowano Raport otwarcia reprezentujący obecny stan wiedzy na temat 
związku zmian klimatu ze stanem zdrowia. Raport otwarcia prezentuje obecny stan wiedzy na 
temat związku zmian klimatu ze stanem zdrowia i zawiera rekomendacje dotyczące kierunków 
potrzebnych, pogłębionych analiz w Polsce z wykorzystaniem wskazań WHO.   
Raport otwarcia jest dostępny na portalu internetowym Projektu pod adresem: 
https://www.pzh.gov.pl/klimat/publikacje/raporty/W Działaniu 2, jako cel określono 
przeprowadzenie analiz, zarówno na podstawie wyników opublikowanych w czasopismach 
naukowych oraz dostępnych danych literaturowych jak i na podstawie analizy rzeczywistych 
pomiarów parametrów klimatycznych, mających na celu identyfikację najważniejszych 
czynników klimatycznych mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla populacji w Polsce.  
Na podstawie wykonanych analiz dokonano klasyfikacji zagrożeń klimatycznych pod kątem 
częstości ich występowania oraz zmienności w czasie. Analizy przeprowadzono dla okresu 
1999-2017 (uzupełnionych o dane z lat 2018-2019), dla którego dostępne były zweryfikowane 
dane zdrowotne. W ramach działania wykorzystano dostępne dane udostępnione przez 
IMGW-PIB. Na ich podstawie opracowano koncepcję budowy bazy danych dostępnych 
wyników, umożliwiających obliczenie wskaźników charakteryzujących każde ze 
zdefiniowanych zagrożeń klimatycznych. Analizy przeprowadzono w zakresie oceny 
występowania trendów i tendencji zmian dla wskaźników charakteryzujących zmiany 
klimatyczne. Do oceny zastosowano nieparametryczny test Manna-Kendalla, natomiast do 
oceny trendów wykorzystano nieparametryczną metodę Sen’a. W ramach analiz 
zidentyfikowano zagrożenia klimatyczne obejmujące: wzrost okresów upałów (zagrożenie 
bezpośrednie), zwiększone promieniowanie słoneczne (zagrożenie bezpośrednie), zmiany w 
okresie wegetacyjnym oraz spadek dni mroźnych (zagrożenie pośrednie – rozwój wektorów), 
wzrost okresów występowania susz (zagrożenie pośrednie – problem z zasobami wodnymi 
oraz produkcją żywności). Na potrzeby raportu graficznie przedstawiono trendy i tendencje 
zmian. 

W ramach Działania 3 realizowane były 4 zadania badawcze. Pierwsze zadanie badawcze 
dotyczyło określenia występowania pałeczek Legionella w środowiskowych próbkach wody w 
okresie czerwiec - wrzesień 2019r., oraz oceny udziału L. pneumophila jako czynnika 
etiologicznego pozaszpitalnych zapaleń płuc w latach 2019-2020 – badania pilotażowe. 
Uzyskane wyniki wskazują na występowanie pałeczek Legionella w kałużach znajdujących się 
na drogach asfaltowych w pasie jezdnym. W okresie, w którym pobierano próbki, z których 
wyhodowano pałeczki Legionella średnia dobowa temperatura powietrza wahała się (w 
zależności od stacji pomiarowej i miesiąca) od 19oC w lipcu do ok. 14oC we wrześniu, zaś 
wilgotność względna powietrza w okresie lipiec – wrzesień wynosiła powyżej 60%. W wyniku 
przeprowadzonych badań próbek klinicznych, w siedmiu przypadkach laboratoryjnie 
potwierdzono zakażenie pałeczkami Legionella poprzez uzyskanie wyniku dodatniego 
przynajmniej w jednej z zastosowanych metod diagnostycznych (wykrycie rozpuszczalnego 
antygenu Legionella w moczu i/lub real-time PCR). W przypadku jednego pacjenta 
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hospitalizowanego w 2019 r., zarówno test antygenowy, jak i test molekularny wykazał 
zakażenie pałeczkami L. pneumophila. Co więcej, od tego pacjenta z materiału pobranego z 
dolnych dróg oddechowych wyhodowano również szczep, dla którego stosując test lateksowy 
ustalano przynależność do grupy serologicznej 1.    

Uzyskane wyniki wskazują na potencjalne zagrożenie pałeczkami Legionella dla zdrowia 
publicznego i sugerują potrzebę udoskonalenia diagnostyki pozaszpitalnych zapleń płuc.  

Drugie zadania badawcze dotyczyło określenia występowania przecinkowców Vibrio w 
przybrzeżnych wodach Morza Bałtyckiego. Badania terenowe realizowane były w całym 
okresie letnim w roku 2019. Uzyskane wyniki wskazują na stałe występowanie przecinkowców 
Vibrio w wodach Morza Bałtyckiego w okresie letnim, natomiast występowanie to nie jest 
jednorodne i skorelowane jest z temperaturą wody oraz stopniem zasolenia. Stąd najczęściej 
przecinkowce Vibrio były izolowane z relatywnie ciepłych wód Zatoki Gdańskiej. W tym rejonie 
często obserwowano występowanie przecinkowców V. vulnificus oraz Vibrio 
parahaemolyticus. W chłodniejszych wodach wybrzeża zachodniego rzadko obserwowano 
przecinkowce V. parahaemolyticus, natomiast występowały przecinkowce V. cholerae oraz V. 
vulnificus. Uzyskane wyniki wskazują na potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego i 
sugerują potrzebę wprowadzenia diagnostyki i monitorowania występowania klinicznych 
przypadków wibrioz. 

Zmiany klimatyczne wpływają na dynamikę chorób zakaźnych przenoszonych przez wektory, 
wodę, żywność, gryzonie i powietrze. Ocieplenie sprzyja przetrwaniu i przenoszeniu 
patogenów i wektorów tych patogenów, determinuje rozmieszczenie geograficzne gatunków 
kleszczy, ich gęstość i dynamikę populacji, zwiększając prawdopodobieństwo zakażenia 
mikroorganizmami chorobotwórczymi ludzi i zwierząt.  

Trzecie i czwarte zadanie badawcze dotyczyło zagadnienia czy zmiany klimatyczne wpłynęły 
także na występowanie chorób wektorowych w Polsce. Najbardziej znanymi chorobami 
wektorowymi w Polsce są borelioza z Lyme oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Jednak kleszcze 
mogą być wektorem wielu zakażeń wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych. Czynniki 
klimatyczne wpływają zarówno na aktywność kleszczy, jak i na liczbę ludzi przebywających na 
terenach, na których ryzyko ataku kleszcza jest wyższe. Poszczególne stadia wymagają 
odpowiednich temperatur mających wpływ na cykl rozwojowy kleszczy, produkcję jaj, gęstość 
populacji i rozmieszczenie. Podstawowym pytaniem, na które szukano odpowiedzi było: czy i 
w jaki sposób zmiany klimatyczne w ostatnich 20 latach wpłynęły na wektory zakażeń w Polsce 
oraz czy ewentualne zmiany rozmieszczenia/gęstości kleszczy w Polsce miały wpływ na 
choroby występujące wśród ludzi. W ramach projektu przeprowadzono badania: 

1. Badania środowiskowe na terenach rekreacyjnych miast: Warszawy, Olsztyna, Poznania: 
odławianie kleszczy i poszukiwanie czynników bakteryjnych i pasożytniczych 
chorobotwórczych takich jak: Anaplasma phagocytophilum, Babesia sp.; 

2. Analiza danych epidemiologicznych z nadzoru w połączeniu z danymi z bazy 

Chorobowość szpitalna ogólna w zakresie wybranych zachorowań ludzi wywoływanych 

przez wirusy (KZM), bakterie Borrelia burgdorferi w odniesieniu do danych w zakresie 

mierzonych parametrów czynników klimatycznych; 
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3. Analiza zagrożeń nowymi, do tej pory wyłącznie przywlekanymi, czynnikami zakaźnymi 

(wirusowymi, bakteryjnymi i pierwotniakami) przenoszonymi przez wektory obecne w 

Polsce; 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że: 
1. występowanie trendu wzrostu liczby zakażeń chorobami wektorowymi w Polsce, należy 

wiązać zarówno ze zmianami w procesie diagnostycznym tych chorób (nowe, bardziej 
czułe i swoiste metody/testy), jak również zmian w środowisku, które wpływają na tempo 
cyklu życiowego kleszczy (dogodne warunki do namnażania się kleszczy na części obszaru 
Polski vs. niesprzyjające warunki w innych regionach) oraz na aktywność człowieka. Z tego 
powodu analiza wpływu zmian klimatycznych powinna być jak najbardziej kompleksowa i 
przeprowadzana przez różnych specjalistów (zoologów, mikrobiologów, lekarzy, 
klimatologów itp.). 

2. za czasowy spadek liczby zakażeń przenoszonych przez kleszcze (Borrelia burgdorferi, 
KZM) mogą odpowiadać niekorzystne warunki do namnażania się kleszczy. Na obszarach, 
gdzie obniżony poziom letnich opadów pokrywa się z podwyższonymi letnimi 
temperaturami, przeżycie, aktywność, gęstość rozmieszczenia I. ricinus prawdopodobnie 
ulega obniżeniu z powodu ich podatności na wysychanie. W warunkach wilgotności 
poniżej 80% samice kleszczy nie składają jaj, a w już złożonych nie następuje rozwój 
embrionalny. Znajduje to odzwierciedlenie w spadku liczby zakażeń krętkami Borrelia 
burgdorferi odpowiedzialnymi za boreliozę z Lyme oraz niższej zapadalności na kleszczowe 
zapalenie mózgu (kzm) na tych obszarach.  

3. narażenie na zakażenia przenoszone przez kleszcze nie ograniczają się do terenów leśnych. 
Przeprowadzone badania środowiskowe na terenach rekreacyjnych trzech miast: 
Warszawy, Poznania i Olsztyna wykazały stałe występowanie kleszczy zakażonych 
pierwotniakami Babesia sp. oraz bakteriami Anaplasma phagocytophilum w dużych 
aglomeracjach miejskich. Rejonami o największym ryzyku kontaktu z kleszczami były 
tereny wokół zbiorników wodnych i wzdłuż rzek np. Uroczysko Golęcin (obszar o bardzo 
dużym i dużym ryzyku) oraz Uroczysko Malta (obszar o bardzo dużym ryzyku) w Poznaniu, 
Łazienki Królewskie w Warszawie oraz wszystkie trzy tereny rekreacyjne Olsztyna w 
badanych okresach wiosennych i letnich.  

4. Istnieje prawdopodobieństwo, że w najbliższym okresie realne okaże się zagrożenie ze 
strony czynników do tej pory uznawanych za egzotyczne (np. wirus gorączki Zachodniego 
Nilu) ponieważ obserwowane zmiany aktywności tego wirusa w Europie sugerują 
możliwość zasiedlenia przez zakażone komary także terenów Polski.  
 

Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano następujące rekomendacje:  

1. Prowadzenie monitoringu występowania wektorów na terenach rekreacyjnych i 
stosownie do tego stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych terenów. Analiza danych dot. 
preferencji zasiedlenia miejsc na terenach rekreacyjnych przez kleszcze, komary powinna 
być przedmiotem analiz także służb miejskich i być uwzględniana w zakresie planowania 
odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych zieleni (częste koszenie traw, likwidacja zarośli i 
drobnych gryzoni). 

2. Wprowadzenia do procedur medycznych możliwości różnicowania zakażeń wywołanych 
przez takie patogeny jak: wirus gorączki Zachodniego Nilu, ludzka granulocytarna 
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anaplazmoza, riketsjozy. Diagnostyka tych zakażeń powinna być dostępna przez cały rok 
ze względu na aktywność kleszczy podczas ciepłych zim.  

3. Prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do pracowników medycznych 
obejmujących informacje związane z możliwością wystąpienia zakażenia: 

a. Wirusem KZM na terenie do tej pory nie uznawanym za obszar endemiczny tego 
wirusa, a tym samym konieczność prowadzenia bardziej szczegółowej różnicującej 
diagnostyki zapaleń mózgu/opon mózgowo-rdzeniowych na terenie całej Polski; 

b. Wirusem gorączki Zachodniego Nilu przenoszonym przez powszechne w Polsce 
komary oraz możliwość wystąpienia przypadku importowanego związanego z 
pobytem w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech, w krajach śródziemnomorskich i in. 
Oznacza to konieczność różnicowania takich zakażeń także w kierunku WNV;  

c. Wystąpienia chorób gorączkowych o nieznanej etiologii, mogących mieć etiologię 
bakteryjną (riketsjozy, anaplazmoza); 

d. W trakcie całego roku kalendarzowego istnieje możliwość narażenia na zakażenie 
patogenami przenoszonymi przez kleszcze. Choroby występujące dawniej 
sezonowo (IV-X) obecnie są także obserwowane w trakcie łagodnych zim, ponieważ 
wysoka temperatura utrzymuje aktywność wektorów tych zakażeń, czyli kleszczy. 

4. Prowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do ogółu populacji nt. możliwości 
unikania narażenia na ukąszenia kleszczy, komarów (repelenty, ubranie, obserwacja po 
powrocie itp.) 

Zmiany klimatyczne to wynik m.in. oddziaływania człowieka na środowisko, wpływający na 
ekologię i epidemiologię chorób zakaźnych przenoszonych przez kleszcze. Kompleksowe 
podejście do tych zagadnień musi łączyć wyniki działań i badań specjalistów z różnych 
dyscyplin takich jak eksperci zdrowia publicznego, lekarze, weterynarze, zoolodzy, ekolodzy, 
biolodzy molekularni, epidemiolodzy, socjolodzy. Połączenie tych wysiłków z kampaniami 
upowszechniającymi wiedzę o odpowiednim zasięgu, może przynieść sukces w zwiększaniu 
bezpieczeństwa dla zamieszkujących obszary miejskie i podmiejskie coraz mocniej zagrożone 
możliwością zakażenia patogenami przenoszonymi przez kleszcze oraz inne wektory 
występujące na terenie Polski.  

Działanie 4 składało się z dwóch niezależnych zadań dotyczących wpływu fal upałów i nagłych 

zjawisk pogodowych na rozpowszechnienie zdarzeń zdrowotnych w Polce. 

Celem pierwszej części działania było opisanie wpływu wysokiej temperatury powietrza na 

krótkookresowe zmiany stanu zdrowia ludności. Zebrano dane dotyczące dziennych 

warunków meteorologicznych w wybranych 22 lokalizacjach (dużych miastach i 

aglomeracjach) w latach 1998-2016 oraz we wszystkich województwach w latach 2010-2017. 

Dane te zostały połączone z informacjami o dziennej liczbie zgonów z powodu ogółu przyczyn 

z wyłączeniem przyczyn zewnętrznych w miastach i aglomeracjach oraz dzienną liczbą 

hospitalizacji z powodu ogółu przyczyn (bez zewnętrznych) oraz z powodu chorób układu 

krążenia ogółem. W obu analizach zastosowano metodę uogólnionych modeli addytywnych. 

W analizie umieralności oszacowano ryzyko względne zgonu związane ze wzrostem 

temperatury ponad temperaturę optymalną o 1oC oszacowano na 1.015. Wyższe wartości 

uzyskano w populacji osób w wieku 65 lat i więcej. Zaobserwowano istotny statystycznie 
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wzrost umieralności w czasie fal upałów w populacji ogółem (RR = 1.05), a także w populacjach 

osób w wieku 65 lat i więcej (RR=1.07) oraz w populacji mężczyzn (RR=1.05). 

Nie zaobserwowano istotnego statystycznie wpływu temperatury maksymalnej powietrza na 

zmiany dziennej liczby hospitalizacji z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu chorób układu 

krążenia. 

Celem drugiej części działania było sprawdzenie, czy nagłe zjawiska pogodowe w Polsce 

znajdują mierzalne odbicie w danych statystyki publicznej dotyczących stanu zdrowia 

ludności tj. w poziomie chorobowości hospitalizowanej i umieralności. 

Wybór najsilniejszych zjawisk oparto na ekspertyzie autorstwa dr K. Grabowskiej (Zakład 

Klimatologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego) pt. 

„Wybrane najsilniejsze zjawiska pogodowe w XXI w.” Dane z tego opracowania uzupełniono 

informacjami z innych źródeł (European Severe Weather Database, materiały Wojewódzkich 

Inspektoratów Ochrony Środowiska, oficjalne strony internetowe miejscowości i regionów, 

doniesienia prasowe). Dane o chorobowości hospitalizowanej w powiatach pochodzą z 

Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej prowadzonego przez Zakład 

Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP-PZH. Źródłem danych o umieralności był 

GUS. 

Ostatecznie do analizy włączono 12 nagłych zjawisk pogodowych z lat 2007-2018. Objęła ona 

154 zdarzenia zdefiniowane jako zjawisko pogodowe na terenie określonego powiatu. Dla 

każdego z nich ustalono szeregi czasowe dziennej liczby hospitalizacji/zgonów w okresie 56 

dni (28 bezpośrednio przed i 28 po zjawisku pogodowym). Dla oceny wielkości i czasu trwania 

efektu wyznaczono statystyki opisowe dziennej liczby zdarzeń zdrowotnych (wartości średnie, 

odchylenia standardowe) w okresie 28 dni poprzedzających nagle zjawisko pogodowe oraz 7 i 

28 dni po jego wystąpieniu. W analizie związku między wystąpieniem zjawiska pogodowego a 

liczbą zdarzeń zdrowotnych zastosowano metodę ogólnych modeli liniowych (GML). 

Stwierdzono, że nawet najsilniejszym w skali kraju nagłym zjawisko pogodowym najczęściej 

nie towarzyszy znaczny wzrost liczby hospitalizacji ani zgonów wśród ludności dotkniętych 

terenów. Zidentyfikowano jednak 35 zdarzeń łączących się z istotnym statystycznie wzrostem 

liczby hospitalizacji z ogółu przyczyn (21 zdarzeń), hospitalizacji z powodu urazów (10 zdarzeń, 

z których 4 związane były również za wzrostem liczby hospitalizacji ogółem) lub liczby zgonów 

(8 zdarzeń). W pierwszym tygodniu po zjawisku pogodowym nadwyżka była z reguły 

największa, a efekt utrzymywał się przez 4 tygodnie. Jedyną szczegółową przyczyną, dla której 

obserwowano taką zależność (i tylko w odniesieniu do hospitalizacji) były urazy. 

Analizowany materiał oraz tabele wynikowe są dostępne w portalu internetowym Projektu 

pod adresem: https://www.pzh.gov.pl/klimat/.  
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1. Działanie 1 – Raport otwarcia  

Celem Działania 1 było przygotowanie Raportu otwarcia prezentującego obecny stan wiedzy 
na temat związku zmian klimatu ze stanem zdrowia i kierunki potrzebnych, pogłębionych 
analiz w Polsce z wykorzystaniem wskazań WHO.  

Raport otwarcia poprzedzony został kompleksową analizą dostępnych danych z licznych 
krajowych oraz zagranicznych źródeł, w tym m.in. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i 
Kontroli Chorób (ECDC), Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). 

Jak wykazali eksperci uczestniczący w przygotowaniu Raportu Otwarcia, dokument ten 
odpowiada na potrzebę zgromadzenia i zunifikowania rozproszonych dotąd danych w sposób 
przejrzysty oraz kompleksowy. Przygotowany dokument prezentuje analizę oraz opis 
następujących zagadnień tematycznych: 

• Zmiany klimatu (zagrożenia klimatyczne w Europie, klimat Polski, skutki zmian 
klimatu); 

• Zdrowotne aspekty zmian klimatu; 

• Zagrożenia termiczne; 

• Choroby wektorowe (w tym wpływ wahań temperatury i wilgotności na wskaźniki 
śmiertelności kleszczy, biologia kleszczy a warunki środowiskowe, kleszcze jako 
rezerwuar i wektor patogenów chorób transmisyjnych w Polsce, stan wiedzy na temat 
zakażeń w Polsce wirusem kleszczowego zapalenia mózgu oraz występowania tego 
wirusa w naszym kraju); 

• Wpływ zmian klimatu na występowanie chorób związanych z wodą i żywnością: analiza 
sytuacji w Europie i Polsce (pałeczki Legionella i legioneloza a zmiany klimatu, 
występowanie przecinkowców z rodzaju Vibrio a zmiany klimatu).  

W Raporcie otwarcia zostały również sformułowane wnioski będące uzasadnieniem realizacji 
przedmiotowego projektu oraz rekomendacje. Raport otwarcia od 24.05.2019r. jest dostępny 
na stronie internetowej NIZP-PZH w zakładkach Programy i projekty/ Program NPZ. Obecnie 
jest prezentowany na portalu internetowym, przygotowanym w ramach projektu pod 
adresem: https://www.pzh.gov.pl/klimat/publikacje/raporty/ 

 

2. Działanie 2 - Identyfikacja czynników klimatycznych mających 
związki ze zdrowiem ludności 

 

Niniejszy rozdział stanowi podsumowanie prac zrealizowanych w ramach Działania 2 
pt. „Identyfikacja czynników klimatycznych mających związki ze zdrowiem ludności”, 
wykonanego w ramach umowy nr 6/4/5/NPZ/2018/1094/542 na realizację zadania pn. 
„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 

https://www.pzh.gov.pl/klimat/publikacje/raporty/
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wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, 
miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki”.  

W rozdziale zawarto podsumowanie dwóch opracowanych raportów: 

1. „Raportu końcowego z działań analitycznych związanych z identyfikacją czynników 
klimatycznych mających związek ze zdrowiem ludności”;  

2. „Raportu końcowego z działań analitycznych związanych z identyfikacją czynników 
klimatycznych mających związek ze zdrowiem ludności - uzupełnienie raportu – analizy 
dla miast”. 

W pierwszym raporcie podsumowano wyniki w zakresie identyfikacji najważniejszych 
czynników klimatycznych w poszczególnych województwach, mogących stanowić zagrożenie 
zdrowotne dla populacji w Polsce. W ramach zadania dokonano klasyfikacji tych zagrożeń pod 
kątem częstości ich występowania. 

W raporcie uzupełniającym, przedstawiono wyniki poszerzonych analiz zmian wskaźników 
klimatycznych o miasta funkcjonujące na prawach powiatu. Analizami objęto te miasta, 
na terenie których dostępne były dane umożliwiające wykonanie obliczeń. W raporcie 
przedstawiono wyniki dla 24 miast z liczbą ludności powyżej 100 tys. w każdym z nich. 

 

2.1  Cel i zakres Działania 2 

Celem Działania 2 było przeprowadzenie analiz, zarówno na podstawie wyników 
opublikowanych w czasopismach naukowych oraz dostępnych danych literaturowych jak 
i na podstawie analizy rzeczywistych pomiarów parametrów klimatycznych, mających na celu 
identyfikację najważniejszych czynników klimatycznych mogących stanowić zagrożenie 
zdrowotne dla populacji w Polsce.  

Na podstawie wykonanych analiz dokonano klasyfikacji zagrożeń klimatycznych pod kątem 
częstości ich występowania oraz zmienności w czasie. Analizy przeprowadzono dla okresu 
1999-2017 (w końcowej fazie projektu uzupełnionych o dane z lat 2018-2019), dla którego 
dostępne były zweryfikowane dane zdrowotne. Potrzebę przeprowadzenia analiz w tym 
zakresie określono na podstawie zidentyfikowanych luk w zakresie identyfikacji skutków 
zdrowotnych powiązanych z klimatem w wielu ocenach prowadzonych w Polsce.  

Podstawę określenia celu i zakresu Działania 2 stanowiło również powszechnie przekonanie 
o zauważalnych w ostatnich latach symptomach zmieniającego się klimatu w Polsce. Wyniki 
przeprowadzonych analiz wskazują, że najbardziej zauważalne zmiany klimatu w Polsce 
dotyczą:  

- temperatury średniej rocznej, gdzie obserwowany jest stały wzrost średniej 
temperatury przy zarysowujących się tendencjach rosnących występowania fal 
upałów,  

- opadów, w tym przede wszystkim zmiany częstotliwości występowania opadów 
intensywnych oraz okresów bezopadowych,  

- porywów wiatru, potwierdzających intensyfikację występowania zjawisk o charakterze 
ekstremalnym takich jak tornada czy huragany.  
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Zgodnie z powyższym celem Działania 2, podstawę stanowiło zgromadzenie danych 
umożliwiających obliczenie różnego rodzaju wskaźników klimatycznych, głównie na potrzeby 
przygotowania odpowiednich danych do przeprowadzenia analizy szeregów czasowych 
i korelacji ich z danymi zdrowotnymi.  

Przeprowadzone analizy objęły: kraj, województwa oraz 24 miasta powyżej 100 tys. 
mieszkańców. W ramach Działania 2 przedstawiono jedynie podstawowe statystyki 
umożliwiające generalną ocenę zmian najważniejszych wskaźników klimatycznych w okresie 
1999-2017, dla których dostępne są zweryfikowane dane zdrowotne. Szczegółowe dane (dla 
wybranych obszarów, miast i regionów) oraz wskaźniki klimatyczne z wykorzystaniem 
zasobów opracowanej dla celów projektu bazy danych, stanowiły podstawę do analiz w innych 
działaniach projektu. 

 

2.2  Materiały i metody badawcze 

W celu realizacji projektu wykorzystano udostępnione przez Instytut Metrologii i Gospodarki 
Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) dane umożliwiające opracowanie 
wskaźników klimatycznych. Na podstawie dostępnych wieloletnich ciągów pomiarowych 
parametrów meteorologicznych i hydrologicznych pochodzących ze stacji i posterunków 
IMGW-PIB w Polsce, opracowano koncepcję budowy bazy danych, umożliwiających obliczenie 
wskaźników charakteryzujących każde ze zdefiniowanych zagrożeń klimatycznych. 
Opracowana baza danych zawierała dane pomiarowe w rozdzielczości dobowej i miesięcznej, 
umożliwiając tym samym przygotowanie odpowiednich wskaźników klimatycznych dla danych 
zdrowotnych.  

Analizy przeprowadzono w zakresie oceny występowania trendów i tendencji zmian w latach 
1999-2017 dla wskaźników charakteryzujących zmiany klimatyczne (rozszerzonych o dane 
miesięczne z okresu 2018-2019).  

Do oceny zmian wartości wskaźników w okresie ostatnich 2 dekad w czasie zastosowano 
nieparametryczny test Manna-Kendalla, służący do wykrycia istnienia malejącego lub 
rosnącego trendu w serii danych (parametry: Test Z i Istotność w tabelach i rysunkach). Do 
oceny trendów wykorzystano nieparametryczną metodę Sen’a umożliwiającą oszacowanie 
wielkości zmian poprzez parametry nachylenia linii trendu. Testy te służą do analizy danych, 
które w dużym stopniu zachowują ciągłość wyników, a więc nadają się do wartości rocznych 
lub wartości średnich dla sezonów. Ponadto testy te dopuszczają braki danych i nie wymagają, 
by analizowane serie charakteryzowały się konkretnym rozkładem, niemniej jednak, przy 
znaczniej nieciągłości wyników testy nie zawsze mogą być obliczone. Stąd, ze względu 
na specyfikę niektórych wskaźników, nie dla wszystkich było możliwe wykonanie testów 
i zaprezentowanie wyników. 

 

2.3  Analiza wyników badań 

Zaprezentowane poniżej podsumowanie wybranych tendencji zmian w okresie 1999-2017 
obejmują wyniki dla wskaźników charakteryzujących zagrożenia związane ze zmianami 
klimatu, mogące mieć potencjalny wpływ na zdrowie publiczne. Zidentyfikowane 
w analizowanym okresie zagrożenia klimatyczne obejmują:  
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− wzrost okresów upałów (zagrożenie bezpośrednie),  

− zwiększone promieniowanie słoneczne (zagrożenie bezpośrednie), 

− zmiany w okresie wegetacyjnym oraz spadek dni mroźnych (zagrożenie pośrednie – 
rozwój wektorów), 

− wzrost okresów występowania susz (zagrożenie pośrednie – problem z zasobami 
wodnymi oraz produkcją żywności). 

W przedstawionych w raporcie matrycach pokazano graficznie trendy i tendencje zmian. 
W przypadku trendów, zaznaczono poziom istotności statystycznej zmian w okresie 1999-
2017 wg poniższego schematu:  

− *** duża istotność statystyczna istnienia trendu (0,1% prawdopodobieństwa 
przypadkowego rozkładu),  

− ** istotność statystyczna istnienia trendu (1% prawdopodobieństwa), 

− * mała istotność statystyczna istnienia trendu (5% prawdopodobieństwa przypadkowego 
rozkładu), 

− + znikoma istotność statystyczna istnienia trendu (10% prawdopodobieństwa 
przypadkowego rozkładu). 
 

2.3.1  Zmienność klimatycznych wskaźników ogólnych  

Istotne statystycznie trendy rosnące w okresie 1999-2017 zaobserwowano przede wszystkim 
dla usłonecznienia oraz średniej prędkości wiatru, zaś malejące dla wilgotności względnej. 
Wskaźniki termiczne (średnia, minimalna i maksymalna temperatura) wskazują na tendencje 
rosnące. W przypadku opadu w okresie 1999-2017 zaobserwowano generalnie tendencje 
rosnące ze znacznym zróżnicowaniem pomiędzy obszarami.  

Znaczne różnice obserwuje się pomiędzy miastami, wynikające, poza zmianami klimatu, 
również ze specyfiki danego miasta (np. udziałem terenów zielonej i błękitnej infrastruktury, 
udziałem terenów uszczelnionych, intensywnością występowania miejskiej wyspy ciepła itd.). 
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Tabela 2.3.1. Trendy i tendencje ogólne w okresie 1999-2017 (kraj, województwa) 

Obszar 
Temperatura Opad 

Ciśnienie Usłonecznienie Wilgotność 
Prędkość wiatru Długość okresu 

wegetacyjnego Średnia Min Max Suma Średnia  

dolnośląskie           +   ***   

kujawsko-pomorskie           +   ***   

lubelskie               **   

lubuskie +   +         ***   

łódzkie           +       

małopolskie             +     

mazowieckie   +               

opolskie             + ** * 

podkarpackie   +       +       

podlaskie       *       **   

pomorskie           + *   + 

śląskie             *     

świętokrzyskie                   

warmińsko-mazurskie               ***   

wielkopolskie                   

zachodniopomorskie             *     

Polska               **   

Legenda 
  trend rosnący istotny statystyczne 

  trend malejący istotny statystyczne 

  tendencja rosnąca nieistotna statystycznie 

  tendencja malejąca nieistotna statystycznie 

  brak tendencji/trendu 

  dane niepełne 

 
Tabela 2.3.2. Trendy i tendencje ogólne w okresie 1999-2017 (wybrane miasta) 

Miasto 
Temperatura Opad 

Ciśnienie Usłonecznienie Wilgotność 
Prędkość wiatru Długość okresu 

wegetacyjnego Tśr Tmin Tmax Suma Średnia 

Białystok       **           

Bielsko-Biała                   

Bydgoszcz                   

Częstochowa   +               

Dąbrowa Górnicza               *   

Gdańsk                   

Gdynia             ***     

Gorzów Wielkopolski                   

Grudziądz   +               

Kalisz                   

Katowice                   

Koszalin             + +   

Kraków             ** *   

Legnica                   

Łódź                   

Olsztyn   *     +   +     

Opole                   

Poznań   *               

Szczecin             +     

Tarnów +             +   

Toruń           +   *   

Warszawa + +         ** **   

Wrocław + * +             

Zielona Góra                   

Legenda 
  trend rosnący istotny statystyczne 

  trend malejący istotny statystyczne 

  tendencja rosnąca nieistotna statystycznie 

  tendencja malejąca nieistotna statystycznie 

  brak tendencji/trendu 

  dane niepełne 
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2.3.2  Zmienność zagrożeń termicznych  

W przypadku upałów, istotne statystycznie trendy rosnące w okresie 1999-2017 
zaobserwowano przede wszystkim dla liczby dni z temperaturą maksymalną przekraczającą 
30oC (wskaźnik występowania fal upałów) oraz z temperaturą minimalną przekraczającą 20oC 
(wskaźnik występowania nocy tropikalnych) przy widocznej tendencji rosnącej liczby dni 
z temperaturą średnią przekraczającą 20oC. 

W przypadku chłodów, zaobserwowano istotny statycznie trend malejący liczby dni 
z temperaturą dobową poniżej 0oC.  

Podobne tendencje obserwuje się pomiędzy miastami przy zaznaczonym wpływie specyfiki 
danego miasta. 

 
Tabela 2.3.3.Trendy i tendencje wskaźników termicznych w okresie 1999-2017 (kraj, województwa) 

Obszar 

Upały Chłody 

Liczba dni z temperaturą 

Tśr24>20oC Tmax>25oC Tmax>30oC Tmin>20oC T sr24<0oC Tmin<-10oC Tmin<-20oC 

dolnośląskie   +           

kujawsko-pomorskie       * +     

lubelskie     ** * +     

lubuskie   +           

łódzkie     *         

małopolskie               

mazowieckie         +     

opolskie               

podkarpackie +   *   +     

podlaskie             ** 

pomorskie         *   + 

śląskie     + * *     

świętokrzyskie     * *       

warmińsko-mazurskie         +     

wielkopolskie               

zachodniopomorskie         +     

Polska               

Legenda 
  trend rosnący istotny statystyczne 

  trend malejący istotny statystyczne 

  tendencja rosnąca nieistotna statystycznie 

  tendencja malejąca nieistotna statystycznie 

  brak tendencji/trendu 

  dane niepełne 

 
Tabela 2.3.4. Trendy i tendencje wskaźników termicznych w okresie 1999-2017 (wybrane miasta) 

Miasto 

Upały Chłody 

Liczba dni z temperaturą 

Tśr24>20oC Tmax>25oC Tmax>30oC Tmin>20oC T sr24<0oC Tmin<-10oC 

Białystok             

Bielsko-Biała   + * +     

Bydgoszcz             

Częstochowa +   +       

Dąbrowa Górnicza             

Gdańsk             

Gdynia             

Gorzów Wielkopolski             

Grudziądz             

Kalisz             

Katowice +   *       
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Miasto 

Upały Chłody 

Liczba dni z temperaturą 

Tśr24>20oC Tmax>25oC Tmax>30oC Tmin>20oC T sr24<0oC Tmin<-10oC 

Koszalin             

Kraków + + * *     

Legnica     +       

Łódź             

Olsztyn             

Opole +   *       

Poznań             

Szczecin             

Tarnów   * *       

Toruń             

Warszawa             

Wrocław *   *       

Zielona Góra             

Legenda 
  trend rosnący istotny statystyczne 

  trend malejący istotny statystyczne 

  tendencja rosnąca nieistotna statystycznie 

  tendencja malejąca nieistotna statystycznie 

  brak tendencji/trendu 

  dane niepełne 

 
2.3.3  Zmienność zagrożeń zjawiskami ekstremalnymi 

Analizy występowania zjawisk ekstremalnych w okresie 1999-2017 wskazały na istotne 
statystycznie trendy rosnące w przypadku liczby dni bezopadowych (okresy susz). Opady 
groźne powodziowo (powyżej 30 mm na dobę) charakteryzują się zmiennymi tendencjami 
zależnymi od obszaru, co wskazuje, że głównym zagrożeniem ze strony opadów są podtopienia 
(opad dobowy w przedziale 30-50 mm).  

Podobnie sytuacja wygląda w poszczególnych miastach, gdzie na tendencje zmian wpływ 
ma specyfika danego miasta. 

Należy zaznaczyć, że w analizowanym okresie przeważały tendencje spadkowe dotyczące burz 
(głównie czas trwania burzy) i często powiązanych z tym silnych porywów wiatru 
(przekraczających 15 m/sek). 

 
Tabela 2.3.5. Trendy i tendencje wskaźników zjawisk ekstremalnych w okresie 1999-2017 (kraj, 
województwa) 

Obszar 

Opad dobowy 
Burze 

Porywy wiatru 

Liczba dni Liczba dni 

>30 mm >50 mm >70 mm <1 mm Liczba dni czas trwania >15 m/s 

dolnośląskie *     **   **   

kujawsko-pomorskie           *   

lubelskie           **   

lubuskie       ***       

łódzkie       +       

małopolskie               

mazowieckie       ** + +   

opolskie             * 

podkarpackie       ** +     

podlaskie       *       

pomorskie       *     + 

śląskie   +   ***       

świętokrzyskie       *       

warmińsko-mazurskie   +   ***       

wielkopolskie       +       
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Obszar 

Opad dobowy 
Burze 

Porywy wiatru 

Liczba dni Liczba dni 

>30 mm >50 mm >70 mm <1 mm Liczba dni czas trwania >15 m/s 

zachodniopomorskie       **       

Polska       **   *   

Legenda 
  trend rosnący istotny statystyczne 

  trend malejący istotny statystyczne 

  tendencja rosnąca nieistotna statystycznie 

  tendencja malejąca nieistotna statystycznie 

  brak tendencji/trendu 

  dane niepełne 

 
Tabela 2.3.6. Trendy i tendencje wskaźników zjawisk ekstremalnych w okresie 1999-2017 (wybrane 
miasta) 

Miasto 

Opad dobowy 
Burz 

Porywy wiatru 

Liczba dni Liczba dni 

>30 mm <1 mm Liczba dni czas trwania >15 m/s 

Białystok           

Bielsko-Biała   **   +   

Bydgoszcz   **       

Częstochowa   ***       

Dąbrowa Górnicza   +       

Gdańsk +         

Gdynia           

Gorzów Wielkopolski   **       

Grudziądz           

Kalisz   ** *     

Katowice           

Koszalin           

Kraków           

Legnica     *     

Łódź           

Olsztyn   +       

Opole           

Poznań     + +   

Szczecin       + * 

Tarnów   **       

Toruń       *   

Warszawa   +       

Wrocław           

Zielona Góra   *       

Legenda 
  trend rosnący istotny statystyczne 

  trend malejący istotny statystyczne 

  tendencja rosnąca nieistotna statystycznie 

  tendencja malejąca nieistotna statystycznie 

  brak tendencji/trendu 

  dane niepełne 

 

2.3.4  Zmienność zagrożeń hydrologicznych 

Ocena zagrożeń hydrologicznych w okresie 1999-2017 wykazała na istotne statystycznie 
trendy rosnące temperatury wody potwierdzające rosnące tendencje związane z temperaturą 
powietrza. Stany wód wykazują tendencję malejącą (z wyjątkami), co świadczyć może o innym 
niż opadowe, źródle zasilania cieków wodnych. 
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Tabela 2.3.7. Trendy i tendencje wskaźników hydrologicznych w okresie 1999-2017  

 Wskaźniki wody 

 Obszar Temperatura  Stan  

dolnośląskie     

kujawsko-pomorskie     

lubelskie * * 

lubuskie **   

łódzkie     

małopolskie     

mazowieckie     

opolskie *   

podkarpackie **   

podlaskie   + 

pomorskie + ** 

śląskie   ** 

świętokrzyskie *   

warmińsko-mazurskie * + 

wielkopolskie   * 

zachodniopomorskie     

Polska *   

Legenda 
  trend rosnący istotny statystyczne 

  trend malejący istotny statystyczne 

  tendencja rosnąca nieistotna statystycznie 

  tendencja malejąca nieistotna statystycznie 

  brak tendencji/trendu 

  dane niepełne 

 
2.4  Podsumowanie 

Przeprowadzone w ramach Działania 2 analizy, zarówno dla kraju jaki i poszczególnych 
województw oraz miast powyżej 100 tys. mieszkańców, obejmujące okres 1999 – 2017, 
potwierdzają symptomy zmieniającego się klimatu w Polsce.  

Potwierdza to przede wszystkim tendencja wzrostowa wskaźników ogólnych w skali kraju jak 
np. średniej temperatury rocznej czy usłonecznienia. Na istotne zagrożenie wysokimi 
temperaturami wskazują rosnącą tendencje występowania temperatur ekstremalnie 
wysokich, fal upałów oraz nocy tropikalnych. Obserwuje się również tendencje malejące liczby 
dni chłodnych i mroźnych w analizowanym okresie co może mieć istotny wpływ na populacje 
wektorów. Symptomy zmian klimatycznych potwierdzają także wydłużające się okresy 
bezopadowe (susze) – w analizowanym okresie obserwowano istotne statystycznie wzrosty 
liczby dni bez opadu. Wskaźniki dot. ekstremalnych zjawisk pogodowych wskazują 
na zmieniającą się dynamikę tych zjawisk. Wyniki analiz sugerują, że należy spodziewać się 
skrócenia ich trwania, jednak zwiększenia się intensywności. 

Uzyskane wyniki wskazują, że klimat Polski charakteryzuje się znaczną zmiennością zarówno 
w zakresie wskaźników klimatycznych jak i przestrzennym zróżnicowaniem ich występowania. 
Obserwuje się znaczne wahania regionalne wartości wskaźników. Wahania te są szczególnie 
widoczne w miastach. Zróżnicowanie to ma szczególne znaczenie podczas planowania działań 
adaptacyjnych do zmian klimatycznych.   

2.5  Inne aktywności związanie z realizacją Działania 2. 

Aktywność realizatorów Działania 2, poza pracami wykonywanymi w ramach projektu, 
obejmowała m.in. udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i konferencjach 
propagujących zarówno projekt jak i wiedzę dot. czynników klimatycznych mogących mieć 
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znaczenie zdrowotne, organizowanych w ramach realizacji zadania. Najważniejsze z nich 
obejmują: 

− Kongres „Szczyt Zdrowia 2019” (12.06.2019) – udział w roli eksperta NIZP-PZH (mgr inż. 
Krzysztof Skotak).  

− Konferencje regionalne pn. „Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia – identyfikacja i ocena 
zagrożenia czynników klimatycznych oraz klimatozależnych” organizowane stacjonarnie 
w: Warszawie (17.10.2019), Krakowie (22.10.2019), Gdańsku (29.10.2019) i Łodzi 
(08.11.2019) oraz przeprowadzone zdalnie w Warszawie (22.09.2020, 24.09.2020, 
28.09.2020) dla regionów: północno Zachodniego, południowo Zachodniego i 
wschodniego.  

− Konferencję naukową przeprowadzoną online w Warszawie (04.10.2020) 
pt. „Klimatozależne zdrowotne zagrożenia - nowe wyzwania dla zdrowia publicznego” – 
wygłoszenie referatu pt. „Istotne czynniki klimatyczne mające znaczenie zdrowotne”. 

− Konferencję podsumowującą projekt pt. „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia 
oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian” – wygłoszenie referatu 
pt. „Identyfikacji najważniejszych czynników klimatycznych, mogących stanowić 
zagrożenie zdrowotne dla populacji w Polsce”. 

− Spotkania ekspertów pod przewodnictwem prof. Michała Krzyżanowskiego w celu 
opracowania „Apelu przedstawicieli sektora zdrowia dotyczący działań na rzecz zdrowia w 
obliczu zmiany klimatu” (spotkania zdalne) – udział merytoryczny. 

− 7. spotkanie Working Group on Health in Climate Change (HIC) of the European 
Environment and Health Task Force (EHTF) które obyło się 11-12 września 2019 roku w 
Bonn (spotkanie zdalne), gdzie zostały omówione m.in. zagadnienia dot. działań WHO i 
wybranych krajów w zakresie zmian klimatu i zdrowia oraz działań związanych z rozwojem 
błękitnej i zielonej infrastruktury, wodą i warunkami sanitarnymi, a także chorobami 
zakaźnymi.  

− Udział w XXVIII Konferencji Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, w organizowanej 26-
27 września 2019 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenie Zdrowych 
Miast Polskich nt. „Dlaczego być warto Zdrowym Miastem? Jak poprawić warunki 
zdrowotne miast, tj. stan zdrowia ich mieszkańców oraz warunki środowiskowe” – 
wygłoszenie referatu „Zjawisko miejskiej wyspy ciepła, a skutki zdrowotne” mgr Izabela 
Orych. 

Realizatorzy Działania 2 brali również udział w opracowaniu listy chorób o potencjalnym 
związku z klimatem (klimatozależnych), która stanowi aneks nr 2 do niniejszego opracowania. 
Przygotowane w ramach Działania 2 (na podstawie opracowanej bazy danych) dane oraz 
wskaźniki klimatyczne stanowiły podstawę do analiz w innych działaniach projektu, których 
wyniki zostały zaprezentowane na portalu internetowym https://www.pzh.gov.pl/klimat, a 
gromadzony materiał udostępniono za pośrednictwem interaktywnego modułu Prezentacja 
danych. 
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3. Działanie 3 - Identyfikacja klimatozależnych skutków zdrowotnych  

Działanie 3 składało się z 4 odrębnych zadań badawczych i analitycznych, związanych z 
tematyką różnego rodzaju zakażeń pasożytniczych, bakteryjnych oraz wirusowych, których 
występowanie może mieć związek ze zmianami klimatu. W ramach tego działania były 
realizowane następujące zadania: 

• Analiza występowania zakażeń o etiologii Legionella oraz badanie występowania 
pałeczek Legionella w wodach środowiskowych 

• Badanie występowania potencjalnie chorobotwórczych przecinkowców Vibrio w 
wodach przybrzeżnych polskiego Morza Bałtyckiego 

• Analiza zagrożenia związanego z chorobami przenoszonymi przez wektory (z 
wyłączeniem KZM i innych czynników wirusowych) 

• Analiza zagrożenia związanego z chorobami przenoszonymi przez wektory – KZM i inne 
czynniki wirusowe 

 

3.1  Analiza występowania zakażeń o etiologii Legionella oraz badanie występowania 
pałeczek Legionella w wodach środowiskowych 

Legionella należy do bakterii powszechnie zasiedlających słodkowodne zbiorniki wodne, 
zwłaszcza wody stojące, w których dochodzi do przejściowego podwyższenia temperatury 
powyżej 20 oC (25oC - 45 oC, optimum temperaturowe 35 oC) 1, 2.  

Bakterie te żyją i namnażają się wewnątrz różnych rodzajów wolnożyjących pierwotniaków 
(Acanthamoeba, Naeglaria, Hartmanella). Do zakażenia dochodzi najczęściej u osób 
wrażliwych, wskutek inhalacji wodnych aerozoli. Im mniejsze kropelki aerozolu, tym większe 
prawdopodobieństwo, że dojdzie do zakażenia ze względu na to, że krople o średnicy poniżej 
5 μm łatwo przedostają się do dolnych dróg oddechowych. Przeżywalność pałeczek Legionella 
wzrasta wraz ze wzrostem wilgotności2. Wyjątek stanowi Legionella longbeachae, która 
rzadko nabywana jest przez inhalację skażonych aerozoli. W przypadku tego gatunku, jako 
główne źródło infekcji uznaje się ziemię oraz kompost i jest on główną przyczyną legionelozy 
odnotowywanej wśród ogrodników i innych osób narażonych na kontakt z ziemią doniczkową 
w Australii, Nowej Zelandii, USA i Japonii 3, 4, 5. Spośród dotychczas opisanych 61 gatunków 
Legionella, z zakażeniami u ludzi związanych jest 28 gatunków. W Europie 6, gatunkiem 
odpowiedzialnym za 96% (lata 2011-2015) i 82% (2016) potwierdzonych przypadków 
odnotowywanych u ludzi jest Legionella pneumophila, w tym w 82,9% przypadków L. 
pneumophila należąca do serogrupy 1, w 2,8% - L. pneumophila serogrupy 3 oraz w 1,2% 
przypadków - L. pneumophila należąca do serogrupy 6. Inne gatunki odpowiedzialne za 
zakażenia u ludzi: L. longbeachae, L. micdadei  L. bozemanii. W Europie szczyt zachorowań 
występuje w miesiącach letnich, co jest ściśle związane z warunkami pogodowymi tj. 
wzrostem wilgotności i temperatury powietrza oraz wzrostem turystyki i rekreacji.  

Rolę środowiska naturalnego w epidemiologii Legionella oraz wpływ warunków pogodowych 
tj. wzrost temperatury i intensywności opadów oraz wzrost wilgotności, jako wysoce 
predykcyjnych dla wyższej częstości występowania legionelozy odnotowano w wielu 
badaniach prowadzonych na świecie. Poniżej kilka przykładów:  
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W sierpniu i wrześniu 2010 r. w Holandii odnotowano wzrost przypadków choroby legionistów 
(LD). Przeprowadzone analizy potwierdziły silny związek pomiędzy występowaniem LD a 
warunkami pogodowymi tzn. z długim okresem ciepłych dni, po których nastąpiły intensywne 
opady deszczu 7. Wykazano, że w Holandii, w najcieplejszym okresie roku (kwiecień-wrzesień), 
intensywność opadów, wilgotność względna i temperatura były dodatnio związane z 
występowaniem LD 8. Chociaż podstawowy mechanizm, który mógłby wyjaśnić to powiązanie, 
nie został wytłumaczony, wyniki tych badań jednoznacznie wskazują, że środowisko naturalne 
może odgrywać istotną rolę w ekspozycji ludzi na pałeczki Legionella. Również w Hiszpanii 9 
stwierdzono, że opady są czynnikiem ryzyka sporadycznych przypadków zapalenia płuc o 
etiologii Legionella pneumophil. W USA [1]0, 11 zidentyfikowano opady i podwyższoną 
wilgotność jako czynniki predykcyjne dla występowania LD oraz stwierdzono ponad 
trzykrotnie wyższy współczynnik zachorowań na LD, gdy następował wzrost temperatury i 
wilgotności. Bakterie Legionella pneumophila zostały także wykryte w wodzie deszczowej na 
drogach asfaltowych w Japonii 12, 13 i w wodzie po powodzi w Holandii 14.  

Choroba legionistów (LD – ang. legionnaires’ disease),  ostre zapalenie płuc o ciężkim 
przebiegu wywołane przez pałeczki Legionella. Pomimo, że w porównaniu z innymi chorobami 
LD jest chorobą dość rzadko rozpoznawaną, to stanowi ona istotną przyczynę zachorowań o 
szczególnie ciężkim przebiegu, zwłaszcza u osób starszych lub obciążonych innymi chorobami  
(śmiertelność ok. 10% - 15%). Do czynników ryzyka predysponujących do nabycia 
legionelozowego zapalenia płuc (LZP) należą m. in.: palenie papierosów, płeć męska, wiek 
(powyżej 40 roku życia), przewlekłe choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, 
cukrzyca, alkoholizm, transplantacje (serce, nerki, płuca), nowotwory i immunosupresja. 
Okres wylęgania choroby wynosi od 2 do 10 dni. Zachorowaniu zwykle towarzyszą 
niespecyficzne objawy kliniczne, w tym: ból głowy, ból mięśni i stawów, osłabienie i brak 
apetytu, gorączka >38˚C, suchy nieproduktywny kaszel, dreszcze, duszności, objawy ze strony 
układu pokarmowego - biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha, etc.  1  

W Polsce brak jest rzetelnych danych na temat częstości występowania LZP. Wieloletnie dane 
epidemiologiczne wskazują, że lekarze w całym kraju zbyt rzadko łączą przypadki ciężkich 
zapaleń płuc z zakażeniem bakterią Legionella, nie podejmując próby ustalenia czynnika 
etiologicznego. W ostatnich latach przypadki LZP są także coraz częściej stwierdzane w krajach 
naszego regionu, w których wprowadzono algorytmy diagnostyczne pozwalające na wczesne 
wykrywanie tych zakażeń. Problem niedodiagnozowania zapaleń płuc dostrzeżono także w 
innych krajach w Europie. W Danii w celu oceny udziału pałeczek L. pneumphila, jako 
potencjalnej przyczyny zapaleń płuc, standardowy algorytm diagnostyczny zapaleń płuc 
rozszerzono o badanie PCR (reakcja łańcuchowej polimerazy) wykrywające DNA Legionella w 
materiale pochodzącym z dróg oddechowych tj. w plwocinie lub popłuczynach oskrzelowo-
pęcherzykowych (BAL).  

3.1.1  Cel i zakres zadania w ramach Działania 3 

Celem działania związanego z analizą występowania pałeczek Legionella było ustalenie stopnia 

narażenia na kontakt społeczeństwa z tymi  naturalnie występującymi w środowisku wodnym 

bakteriami podczas rekreacyjnego korzystania z otwartych zbiorników wodnych i fontann oraz 

przeprowadzenie pilotażowego badania oceniającego udział L. pneumophila jako czynnika 

etiologicznego pozaszpitalnych zapaleń płuc (CAP), co w konsekwencji mogłoby przełożyć się 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pl%2Dpl&rs=pl%2Dpl&hid=b7914b63%2D8f70%2Dcd46%2D82d0%2D8dd10830b435%2D2501&WOPISrc=https%3A%2F%2Fpzhnizp%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FNPZ%2DKLIMAT%2F%5Fvti%5Fbin%2Fwopi%2Eashx%2Ffiles%2F1867ac2c4ab84aba99900b3885216746&&&dchat=1%2C1&wdenableroaming=1&wdOrigin=AppModeSwitch&wdhostclicktime=1606221034634&wdredirectionreason=Unified%5FSingleFlush&wdModeSwitchTime=1606221232987&wdPreviousSession=9b27fc13-3b9a-4f68-ae7f-ceed7b63366c&wdPid=2B766185&uih=teams&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3795780818%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fpzhnizp.sharepoint.com%252Fsites%252FNPZ-KLIMAT%252FShared%2520Documents%252FRaport%2520ko%25C5%2584cowy%252FRaport%2520ko%25C5%2584cowy%2520_NPZ_2020%2520_%2520do%2520pracy%2520wsp%25C3%25B3lnej%2520-%2520zmieniony%2520%284%29%2520%25E2%2580%2594RM.docx%26fileId%3D1867ac2c-4ab8-4aba-9990-0b3885216746%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D2501%26locale%3Dpl-pl%26theme%3Ddefault%26version%3D20201007007%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1606221034686%22%7D&hh=1&hhdr=1&&pdcn=pdc239f#_ftn1
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na poprawę i usprawnienie diagnostyki legionelozowego zapalenia płuc oraz udoskonalić 

nadzór epidemiologiczny nad chorobą legionistów w Polsce. Zakres realizacji zadania 

obejmował badania zarówno próbek środowiskowych, jak i próbek materiału klinicznego 

pobranych od pacjentów. Analizowano potencjalny związek pomiędzy występowaniem 

pałeczek Legionella w środowisku naturalnym a czynnikami klimatycznymi tj. temperaturą 

powietrza, wilgotnością, ciśnieniem i opadami. Przeprowadzono również analizę 

występowania choroby legionistów i zapaleń płuc w Polsce i powiecie: m. st. Warszawa w 

okresie 2008-2017. 

 

3.1.2  Materiały i metody badawcze 

3.1.2.1  Badania próbek środowiskowych  

W zakresie badań środowiskowych, materiał do badań stanowiło 159 próbek wody pobranej 

z: fontann dekoracyjnych (n = 22); jezior, stawów, sadzawek, etc. (n = 61); rzek (n = 4); kurtyn 

wodnych (n = 3); węży ogrodowych (n = 2) i kałuż (n = 67) pobranych w okresie od czerwca do 

września 2019 roku na terenie m.st. Warszawy oraz okolicach. W okresie wiosenno-letnim 

wybrane do badań miejsca poboru próbek odznaczały się dość wysoką częstotliwością ruchu 

mieszkańców i turystów (np. Łazienki Królewskie, Pola Mokotowskie, Park Fontann, Park 

Skaryszewski). W przypadku kałuż, w zdecydowanej większości punkty lokalizacyjne poboru 

próbek położone były przy ulicach o dużym natężeniem ruchu ulicznego, z udziałem 

samochodów oraz pieszych na chodnikach czy poboczu jezdni (np. Pl. Bankowy, ul. 

Rakowiecka, ul. Puławska). Trzy próbki wody pobrano z kałuż znajdujących się na osiedlowym 

parkingu samochodowym, zlokalizowanych w pobliżu ulicy o dużym natężeniu ruchu. 

Objętość próbki, jaką pobierano do badań, w przypadku kałuż stanowiło 100 ml, zaś w 

pozostałych przypadkach – 1 l. Każdorazowo mierzono zarówno temperaturę, jak i pH wody w 

zbiorniku. Pobrane próbki zagęszczano przez filtrację stosując filtry poliwęglanowe o średnicy 

porów 0,2 µm. Zagęszczoną próbkę traktowano kwaśnym buforem (pH 2,2), poddawano 

działaniu podwyższonej temperatury (50oC) oraz poddawano działaniu zarówno kwaśnego 

buforu, jak i temperatury. Następnie próbkę oryginalną i po odpowiedniej obróbce posiewano 

stosując podłoże hodowlane GVPC. Inkubację prowadzono w temperaturze 37oC w 

atmosferze podwyższonej wilgotności i 2–5% zawartości CO2 przez 3 – 10 dni. Wyhodowane 

kolonie, które na płytce z podłożem hodowlanym GVPC reprezentowały odmienne morfotypy 

przesiewano na podłoże BCYE z cysteiną i BCYE bez cysteiny (jako kontrola). Wszystkie kolonie, 

które wyrosły jedynie na podłożu zawierającym cysteinę przeznaczano do dalszych badań. Dla 

tych izolatów, stosując test lateksowy, ustalano przynależność do gatunku L. pneumophila 

należącej do grupy serologicznej 1 lub 2 – 14 oraz przynależność do rodzaju Legionella. Izolaty 

te potwierdzano również stosując reakcję PCR, gdzie w przypadku L. pneumophila 

poszukiwano genu mip. 
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3.1.2.2  Badania próbek klinicznych  

W zakresie badań próbek klinicznych, w uzgodnieniu z Zakładem Epidemiologii Chorób 

Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH do współpracy w realizacji tego zadania wytypowano dwa 

szpitale powiatowe, uwzględniając szpital, który w 2018 roku do rutynowej diagnostyki 

zapaleń płuc wprowadził test wykrywający w moczu antygen Legionella 

pneumophila/Streptococcus pneumoniae. Przeprowadzenie badań zaplanowano w okresie 

czerwiec – wrzesień 2019 roku. 

Na potrzeby realizacji tej części zadania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej (nr 2/2019 z dn. 

11.04.2019 r.) pozwalającą na przeprowadzenie badania „Ocena rzeczywistego udziału L. 

pneumophila jako czynnika etiologicznego zapaleń płuc na przykładzie pacjentów 

hospitalizowanych w dwóch szpitalach w Polsce – badanie pilotażowe”. 

Z wytypowanymi szpitalami zawarto stosowne umowy o współpracę. Ponadto, w celu 

właściwego doboru pacjentów do badań opracowano algorytm, który wraz ze szczegółowym 

opisem badania i sposobem pobierania materiału do badań oraz warunkami jego 

przechowywania i transportu załączono do materiałów opracowanych dla szpitali. 

Badanie przesiewowe na obecność w moczu antygenu Legionella/S. pneumoniae 

wykonywane było przez szpitale według dostarczonej przez NIZP-PZH metodyki. Testy, 

wykrywające antygen Legionella pneumophila/Streptococcus pneumoniae zostały zakupione i 

wysłane do szpitali przez NIZP-PZH.  

Do Laboratorium Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH przesyłane 

były, pobrane od pacjentów zgodnie z algorytmem, próbki materiału z dróg oddechowych, w 

tym: plwocina, popłuczyny z drzewa oskrzelowego, płyn z jamy opłucnej celem potwierdzenia 

w nich obecności DNA Legionella przy zastosowaniu komercyjnych zestawów do badań 

molekularnych. Z każdą próbką postępowano zgodnie z obowiązującą w NIZP-PZH procedurą 

PB-12/LEB/ZP ed. 03 z dn. 07.05.2018 r. Dla każdej próbki wydano sprawozdanie z uzyskanym 

przez NIZP-PZH wynikiem oznaczeń molekularnych. Dodatkowo, każdą próbkę posiewano 

również na podłoże hodowlane (BMPA) postępując zgodnie z obowiązującą procedurą PB-

15/LEB/ZP ed. 04 z dn. 07.05.2018 r. Inkubację prowadzono w temperaturze 37°C w 

atmosferze podwyższonej wilgotności i 2–5% zawartości CO2 przez 3–10 dni. W przypadku 

uzyskania wzrostu, dalszy sposób postępowania z koloniami był analogiczny, jak w przypadku 

próbek środowiskowych. 

Pomimo zawartych umów, próbki do badań otrzymano tylko z jednego szpitala (tego, który w 

2018 roku wdrożył test na obecność antygenu Legionella w moczu). Ze względu na to, że w 

okresie od czerwca do września 2019 r. nie osiągnięto założonej liczby 200 oznaczeń antygenu 

i 80 – 150 reakcji real-time PCR współpraca była kontynuowana do końca 2019 roku oraz 

przedłużona na rok 2020. Jednak, kontynuacja współpracy z podmiotem, z którym zawarto 

umowę na realizację zadania w roku 2019 była niemożliwa ze względu na zaangażowanie 

zespołu podmiotu współpracującego w diagnostykę COVID. Co więcej, w związku z panującą 
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sytuacją epidemiologiczną w kraju i wynikającym z niej ograniczeniem pracy szpitali 

związanym z ich przekształceniem w szpitale jednoimienne, w celu kontynuacji realizacji 

działania umowę zawarto z trzecim szpitalem powiatowym na terenie województwa 

mazowieckiego. 

3.1.2.3  Gromadzenie danych o hospitalizacji z powodu choroby legionistów i 
zapalenia płuc oraz czynnikach atmosferycznych 

Dzięki uprzejmości Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP-PZH 

zgromadzono dane dotyczące hospitalizacji z powodu choroby legionistów i zapalenia płuc w 

okresach miesięcznych, w Polsce i dwóch powiatach (m.st. Warszawa i powiecie kościerskim). 

Dane obejmują lata 2008 – 2017. Do analiz potencjalnego wpływu czynników atmosferycznych 

na występowanie pałeczek Legionella w środowisku, wyselekcjonowano stacje 

meteorologiczne znajdujące się na terenie miasta Warszawy, dla których dane pozyskano z 

Instytutu Metrologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB). 

 

3.1.3  Analiza wyników badań  

3.1.3.1  Analiza wyników próbek środowiskowych 

W rezultacie przebadania 159 próbek środowiskowych, wyhodowano łącznie 13 (8,2%) 

szczepów Legionella. W przypadku 12 szczepów miejscem pobrania próbki do badań była 

kałuża, zaś 1 szczep wyhodowano z jeziora (Tabela 3.1.1). 

Tabela 3.1.1 Badania próbek środowiskowych. 

Miejsce pobrania 
próbki 
środowiskowej 

Liczba 
próbek 

Liczba próbek 
pozytywnych dla 
Legionella 

L. pn 
sg 1 

L. pn 
sg 2-14 

Legionella sp. 

fontanny 22 - - - - 

jeziorka, stawy, 
sadzawki, zalew i 

inne zbiorniki wodne 

 
61 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

rzeki 4 - - - - 

kurtyny wodne 3 - - - - 

węże ogrodowe 2 - - - - 

kałuże* 67 12 (17,9%) 6 (8,9%) 3 (4,5%) 3 (4,5%) 

Razem: 159 13 (8,2%) 6 (3,8%) 3 (1,9%) 4 (2,5%) 

* - kałuże głównie w pasie jezdnym 

W przypadku 6 szczepów potwierdzono przynależność do gatunku L. pneumophila należącej 

do serogrupy 1 (odpowiedzialnej za 70 – 95% przypadków legionelozy odnotowywanej w 

Europie i USA), w przypadku 3 szczepów potwierdzono przynależność do gatunku L. 

pneumophila należącej do serogrupy 2 – 14, zaś w przypadku 4 szczepów potwierdzono 

przynależność do rodzaju Legionella (Tabela 1). Określenie potencjału chorobotwórczego 

szczepów wyhodowanych z próbek środowiskowych wymaga przeprowadzenia dodatkowych 

badań molekularnych. Stwierdzono, że pałeczki Legionella rosły w temperaturze wody w 
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zbiorniku w zakresie 11,4 – 29,4oC oraz  pH w zakresie 7,62 – 8,35 (Tabela 3.1.2). Wszystkie 

kałuże, z których wyhodowano pałeczki Legionella były zlokalizowane w pasie jezdnym.  

Izolacja pałeczek Legionella w wodzie pochodzącej z kałuż wód opadowych znajdujących się 

na jezdni lub w jej bliskim sąsiedztwie może wskazywać na samochody, jako potencjalne 

źródło tych bakterii. W samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych panują sprzyjające 

warunki do rozwoju i namnażania się pałeczek Legionella, tj.: zwiększona wilgotność i 

temperatura. Co więcej budowa samej instalacji ułatwia tworzenie biofilmu. Pałeczki  

Legionella wraz ze skroplinami odprowadzanymi na zewnątrz kabiny pojazdu mogą trafiać do 

kałuż. Następnie, bakterie te mogą być przenoszone do otaczającego powietrza w postaci 

aerozolu wodno – powietrznego przez poruszające się pojazdy, na skutek rozpryskiwania 

tychże kałuż. Przy wysokiej względnej wilgotności powietrza wzrasta przeżywalność pałeczek 

Legionella, tym samym mogą one utrzymywać się w powietrzu przez dłuższy czas i być 

przenoszone na znaczne odległości przez podmuchy wiatru. 

Tabela 3.1.2. Rozkład gatunków Legionella wyhodowanych z kałuż znajdujących się na drogach 
asfaltowych w odniesieniu do temperatury i pH wody. 

Data pobrania próby Wyhodowany 
drobnoustrój 

Temperatura wody  
w kałuży [°C] 

pH wody  
w kałuży 

20.08.2019 L. pneumophila  29,4 8,05 

22.08.2019 L. pneumophila  22 8,06 

Legionella sp. 22,5 7,84 

Legionella sp. 23,1 8,35 

L. pneumophila  19 7,9 

Legionella sp. 22 7,9 

3.09.2019 L. pneumophila  20,7 8,23 

9.09.2019 L. pneumophila  20 7,62 

L. pneumophila  19,7 7,8 

18.09.2019 L. pneumophila  11,7 7,9 

L. pneumophila  11,6 7,97 

L. pneumophila  11,4 7,95 

  

Według danych piśmiennictwa wzrost zachorowań na chorobę legionistów w okresie letnio – 

jesiennym jest wiązany ze współwystępowaniem określonych warunków meteorologicznych, 

tj. wzrostem temperatury powietrza, wzrostem wilgotności i występowaniem intensywnych 

opadów. Warunki te sprzyjają namnażaniu się pałeczek Legionella, jak również ich 

utrzymywaniu się w powietrzu (wysoka wilgotność). Przy średniej dobowej temperaturze 

powietrza w zakresie 15 – 26,7°C i wilgotności względnej powietrza powyżej 80% 

prawdopodobieństwo wystąpienia pozaszpitalnego zapaleń płuc o etiologii Legionella może 

być około 3 – krotnie wyższe niż w sytuacji, kiedy wilgotność wynosi poniżej 50% 8,10,11.  

Wykonane przez nas analizy warunków meteorologicznych wykazały, że w czasie, w którym 

pobierano próbki wody z których wyhodowano pałeczki Legionella średnia dobowa 

temperatura powietrza wahała się (w zależności od stacji pomiarowej i miesiąca) od 19°C w 
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lipcu do ok. 14°C we wrześniu, zaś wilgotność względna powietrzna w okresie lipiec – wrzesień 

wynosiła powyżej 60% (Tabela 3.1.3). 
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Tabela 3.1.3. Miesięczne dane meteorologiczne dla m. st. Warszawa w okresie czerwiec – wrzesień 2019 r. 

 
Punkt 
pomiarowy 

Max temp. 
dobowa 

 
[°C] 

Min temp. 
dobowa  

 
[°C) 

Średnia temp. 
dobowa 

 
[°C] 

Suma dobowa 
opadów  

 
[mm] 

Średnia dobowa 
wilgotność 
względna 

[%] 

Średnia dobowa 
prędkość wiatru 

 
[km/h] 

Średnie dobowe 
ciśnienie na poziomie 

morza [hPa] 

6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 

Stacja Meteo 
W-wa Bielany 

2
9

,9
 

2
4

,9
 

2
6

,6
 

1
9

,9
 

1
6

,9
5 

1
4

,3
 

1
5

,4
 

1
0

,9
 

2
3

,1
1 

1
9

,3
 

2
0

,6
8 

1
4

,7
 

0
,2

6 

2
,6

5 

1
,6

7 

2
,2

5 

5
6

,5
5 

6
5

,1
7 

6
4

,2
2 

7
6

,2
2 

2
,6

7 

2
,2

6 

2
,0

9 

2
,5

3 - - - - 

Stacja Meteo 
W-wa Filtry 

3
0

,0
5 

2
5

,5
 

2
7

,9
 

2
0

,5
 

1
7

,5
 

1
5

,0
9 

1
6

,1
 

1
1

,1
 

2
3

,8
 

2
0

 

2
1

,5
 

1
5

 

0
,4

9 

1
,2

4 

1
,2

5 

2
,5

5 - - - - 

3
,2

2 

3
,4

9 

2
,6

5 

3
,3

 - - - - 

Stacja Meteo 
W-wa 

Obserwatorium 2
8

5
,5

 

2
4

,0
2 

2
6

,2
 

1
8

,9
8 

1
6

,7
 

1
4

,8
 

1
5

,3
 

1
0

,9
 

2
2

,2
 

1
8

,9
6 

2
0

,1
 

1
4

,2
 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 

Stacja Synop 
W-wa Okęcie 

2
8

,8
7 

2
4

,6
9 

2
6

,8
6 

1
9

,7
9 

1
6

,8
8 

1
4

,4
5 

1
5

,3
9 

1
0

,4
8 

2
2

,9
 

1
9

,2
6 

2
1

,1
8 

1
4

,7
3 

2
,2

7 

2
,1

7 

3
,0

1 

4
,0

3 

5
9

,2
1 

6
3

,4
2 

6
1

,0
9 

7
5

,4
9 

3
,5

4 

3
,5

 

2
,8

 

3
,1

7 

1
0

0
1

7
,5

5 

1
0

1
2

,5
1 

1
0

1
6

,9
9 

1
0

1
7

,0
7 

 

6 – czerwiec; 7 – lipiec; 8 – sierpień; 9 - wrzesień 
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3.1.3.2  Analiza wyników próbek klinicznych 

W latach 2019-2020 u wybranych zgodnie z algorytmem pacjentów z zapaleniem płuc 

wykonano łącznie 170 oznaczeń antygenu w moczu i 67 reakcje real-time PCR (w próbkach 

uzyskanych z dolnych dróg oddechowych). W przypadku 103 (60,5%) pacjentów 

zakwalifikowanych do badania wykonano wyłącznie oznaczenie rozpuszczalnego antygenu 

Legionella w moczu. U tych pacjentów, ze względu na brak możliwości pobrania odpowiedniej 

jakości materiału z dolnych dróg oddechowych, zgonu pacjenta, braku uzyskania świadomej 

zgody pacjenta na udział w badaniu czy uzyskania wyniku dodatniego dla antygenu S. 

pneumonie w teście antygenowym, nie dostarczono próbek materiału pobranych z dolnych 

dróg oddechowych do badań molekularnych. 

W 2019 roku, postępując zgodnie z algorytmem, wykonano 110 oznaczeń antygenu w moczu 

i 48 reakcje real-time PCR w próbkach uzyskanych z dróg oddechowych u pacjentów z 

zapaleniem płuc (Tabela 3.1.4). 

Tabela 3.1.4. Próbki kliniczne - wyniki uzyskane w roku 2019.  

Pacjent antygen  
w moczu 

PCR  
Legionella sp. 

PCR  
L. pneumophila 

Uwagi 

1 + nb nb Nie udało się pobrać materiału z ddo* 
do badań molekularnych 

2 + + + L. pneumophila serogrupa 1 

3 + – – Niewłaściwa jakość próbki z ddo*? 
Stężenie pałeczek Legionella w próbce 
poniżej możliwości detekcji metody? 

4 – + + Czułość testu? 

5 – + – Inny gatunek Legionella? 

*ddo - dolne drogi oddechowe 

 

W roku 2020, wykonano wyłącznie 60 oznaczeń antygenu w moczu i 19 reakcji real-time PCR 

(Tabela 3.1.5). W wyniku toczącej się pandemii wirusa SARS-CoV-2 zaobserwowano wyraźny 

spadek badań diagnostycznych w kierunku innych czynników etiologicznych zapaleń płuc. Co 

więcej, według meldunków epidemiologicznych dostępnych na stronie (www.pzh.gov.pl) w 

Polsce w okresie od 1.01 do 15.11.2020 zarejestrowano tylko 42 przypadki choroby 

legionistów, zaś w analogicznym okresie w roku 2019 – zgłoszono 60 przypadków 

legionelozowego zapalenia płuc. Był to czynnik mający znaczący wpływ na zmniejszenie liczby 

przebadanych próbek klinicznych w kierunku diagnostyki legionelozy w projekcie. 

 

 

 

  

http://www.pzh.gov.pl/
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Tabela 3.1.5. Próbki kliniczne - wyniki uzyskane w roku 2020.  

Pacjent Antygen  
w moczu 

PCR  
Legionella sp. 

PCR  
L. pneumophila 

Uwagi 

 

1 

 

+ 

 

– 

 

– 

Niewłaściwa jakość próbki z ddo*? 
Stężenie pałeczek Legionella w 
próbce poniżej możliwości detekcji 
metody? 

 

2 

 

+ 

 

– 

 

– 

Niewłaściwa jakość próbki z ddo*? 
Stężenie pałeczek Legionella w 
próbce poniżej możliwości detekcji 
metody? 

*ddo - dolne drogi oddechowe 

W wyniku przeprowadzonych badań, w siedmiu przypadkach laboratoryjnie potwierdzono 

zakażenie pałeczkami Legionella poprzez uzyskanie wyniku dodatniego przynajmniej w jednej 

z zastosowanych metod diagnostycznych (wykrycie rozpuszczalnego antygenu Legionella w 

moczu i/lub real-time PCR). W przypadku jednego pacjenta hospitalizowanego w 2019 r., 

zarówno test antygenowy, jak i test molekularny wykazał zakażenie pałeczkami Legionella 

pneumophila. Co więcej, od tego pacjenta z materiału pobranego z dolnych dróg 

oddechowych wyhodowano również szczep, dla którego stosując test lateksowy ustalano 

przynależność do grupy serologicznej 1.  

W 5 przypadkach wynik dodatni uzyskano na podstawie wyłącznie testu wykrywającego 

rozpuszczalny antygen w moczu. Na obserwowany stan rzeczy wpływ mogło mieć kilka 

czynników, m. in. niewłaściwa jakość próbki pobranej z dolnych dróg oddechowych czy zbyt 

mała zawartość bakterii Legionella w próbce będąca poniżej czułości analitycznej 

zastosowanego testu molekularnego. 

Należy podkreślić, że wyniki uzyskane w tym pilotażowym badaniu wskazują, iż zastosowanie 

w algorytmie diagnostycznym dwóch testów opartych o odmienną metodykę, wykrywających 

różne cele (antygen lub swoiste sekwencje genetyczne) znacząco wpływa na zwiększenie 

stopnia wykrywalności zakażeń o etiologii Legionella. 

Legioneloza charakteryzuje się sezonowością występowania, ze szczytem zachorowań 

przypadającym w Europie na miesiące letnie (czerwiec – wrzesień). W związku z powyższym, 

w niniejszym Działaniu podjęto próbę oceny stopnia występowania zapaleń płuc i związanych 

z tym hospitalizacji w Polsce i mieście stołecznym Warszawa w latach 2008 – 2017, co 

zaprezentowano na Ryc. 3.1.1 i Ryc. 3.1.2. W skali kraju, nie obserwowano wyraźnych pików 

zachorowań na zapalenie płuc w miesiącach letnich, tj. czerwiec – wrzesień. Piki takie 

odnotowano w miesiącach zimowych (styczeń – marzec), na co wpływ miały zdecydowanie 

inne czynniki etiologiczne. W m. st. Warszawa najwyższy szczyt zachorowań odnotowano w 

styczniu 2011 roku, ale zwracają uwagę piki odnotowane w lipcu odpowiednio 2013, 2014 i 

2017 roku. 
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Rycina 3.1.1. Liczba hospitalizacji z powodu zapalenia płuc w Polsce w latach 2008 – 2017. 

 

 

Rycina 3.1.2. Liczba hospitalizacji z powodu zapalenia płuc w mieście stołecznym Warszawa w latach 
2008 – 2017. 

 

Na Ryc. 3.1.3 przedstawiono ogólną liczbę hospitalizacji związanych z legionelozowym 

zapaleniem płuc w Polsce w latach 2008 – 2017. Ogółem, na przestrzeni 10 lat odnotowano 

222 hospitalizacje związane z legionelozowym zapaleniem płuc. Wyraźne piki, choć dotyczące 

względnie małych liczb, odnotowano w roku 2010 (n=36), 2011 (n=32), 2014 (n=26) i 2017 

(n=42).  
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Rycina 3.1.3. Liczba hospitalizacji związanych z legionelozowym zapaleniem płuc w Polsce w latach 
2008-2017. 

Co więcej, w Tabeli 3.1.6 zestawiono liczbę hospitalizacji z powodu legionelozowego zapalenia 
płuc w poszczególnych miesiącach. Zwraca uwagę fakt, że w wymienionych powyżej latach 
odpowiednio 66,7%, 50%, 38,5% i 66,7% odnotowanych hospitalizacji z powodu 
legionelozowego zapalenia płuc przypadało w miesiącach czerwiec – wrzesień. 

Tabela 3.1.6. Liczba hospitalizacji z powodu legionelozowego zapalenia płuc w Polsce w 
poszczególnych miesiącach w latach 2008 – 2017.  

ROK  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem 

2008 2 – – 2 – – – 4 – 2 2 4 16 

2009 – – 2 – – 2 – – – 4 2 – 10 

2010 2 2 6 – – 4 10 6 4 – – 2 36 

2011 2 – 2 4 4 2 6 4 4 – 4 – 32 

2012 – – – – 2 – 2 – 6 – 2 – 12 

2013 2 – 4 2 – – 4 4 – – – 2 18 

2014 2 – – 2 4 – 2 6 2 4 4 – 26 

2015 – – – – – 2 – – – 2 2 2 8 

2016 – 2 – – – – 8 4 6 – – 2 22 

2017 – 2 – – 4 8 6 4 10 2 4 2 42 

Razem: 222 

 

W latach 2008 – 2017 w m. st. Warszawa odnotowano łącznie 20 hospitalizacji z powodu  

legionelozowego zapalenia płuc, przy czym w roku 2010 – 8 i 2016 – 4 hospitalizacje 

przypadały w miesiącach czerwiec – wrzesień (Tabela 3.1.7). 
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Tabela 3.1.7. Liczba hospitalizacji z powodu legionelozowego zapalenia płuc w m. st. Warszawa w 
poszczególnych miesiącach w latach 2008 – 2017.   

ROK  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem 

2008 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  2 – 2 

2009 –  –  2 –  –  –  –  –  –  –  –  –  2 

2010 –  –  –  –  –  2 2 2 2 –  –  –  8 

2011 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  0 

2012 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  0 

2013 –  –  –  2 –  –  –  –  –  –  –  –  2 

2014 –  –  –  –  –  –  –  –  –  2 –  –  2 

2015 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  0 

2016 –  –  –  –  –  –  2 2 –  –  –  –  4 

2017 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  0 

Razem: 20 

  

Z danych przedstawionych w Tabeli 3.1.8, w której zestawiono warunki pogodowe panujące 

w miesiącach czerwiec – wrzesień w latach 2008 – 2017 wynika, że najwyższą średnią 

miesięczną temperaturę odnotowano w czerwcu 2016 (19,5°C), lipcu 2010 (21,8°C), sierpniu 

2017 (25,3°C) i wrześniu 2017 (17,8°C) roku. We wszystkich tych przypadkach średnia 

miesięczna wilgotność względna wynosiła powyżej 60% tj. odpowiednio 60,9%; 69,8%; 71,8% 

i 84,5%.  
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Tabela 3.1.8. Warunki pogodowe: średnia miesięczna suma opadów, średnia miesięczna wilgotność 
względna, średnia miesięczna temperatura (maksymalna i minimalna), średnie miesięczne ciśnienie i 
średnia miesięczna prędkość wiatru w miesiącach czerwiec - wrzesień w latach 2008 – 2017. 

Rok Miesiąc Opady 
[mm] 

Wilgotność
względna 

[%] 

Temp. 
 

[°C] 

Temp.  
max. 
[°C] 

Temp. 
min.  
[°C] 

Ciśnienie 
(hPa) 

Wiatr 
[km/h] 

2008 czerwiec 22,0 54,7 18,8 25,0 12,1 1015,0 3,6 

lipiec 87,8 67,8 19,4 25,2 14,2 1013,7 3,2 

sierpień 87,0 72,6 18,7 24,4 13,6 1012,5 3,6 

wrzesień 61,2 82,8 12,8 17,0 9,0 1018,1 3,2 

2009 czerwiec 148,6 76,4 16,2 21,1 12,0 1012,9 3,4 

lipiec 88,4 73,3 19,9 25,3 15,1 1013,2 2,5 

sierpień 59,8 69,9 18,6 23,8 13,4 1017,9 2,5 

wrzesień 12,8 73,1 15,5 21,2 10,3 1019,8 2,4 

2010 czerwiec 86,8 69,6 17,8 22,7 12,8 1013,0 3,2 

lipiec 92,4 69,8 21,8 27,2 16,9 1014,6 2,8 

sierpień 143,2 78,0 19,7 24,8 15,4 1012,3 2,4 

wrzesień 88,6 85,4 12,3 16,6 8,9 1015,0 2,9 

2011 czerwiec 48,8 66,6 19,0 24,3 13,8 1014,4 3,4 

lipiec 295 85,7 18,1 22,8 14,4 1009,4 2,8 

sierpień 61,8 74,4 18,8 24,3 14,3 1014,9 2,6 

wrzesień 7,0 76,5 15,1 20,7 10,1 1017,1 2,5 

2012 czerwiec 63,4 69,7 17,3 21,9 13,0 1012,8 3,1 

lipiec 73,0 65,8 21,1 26,7 15,8 1014,3 2,4 

sierpień 35,0 69,7 19,0 24,7 13,8 1016,2 2,8 

wrzesień 27,8 73,1 14,7 20,1 10,4 1015,8 2,7 

2013 czerwiec 84,8 72,0 18,6 23,5 14,2 1014,8 2,5 

lipiec 20,2 66,1 20,0 25,5 14,4 1017,1 3,1 

sierpień 60,4 66,6 19,7 25,2 14,4 1018,1 2,5 

wrzesień 92,4 80,5 12,4 16,5 8,7 1014,3 3 

2014 czerwiec 73,9 70,7 16,4 21,5 11,7 1015,0 2,8 

lipiec 72,5 67,7 21,4 26,6 16,5 1014,0 2,9 

sierpień 68,0 74,8 18,2 23,1 14,0 1013,0 2 

wrzesień 7,6 73,9 15,1 20,4 10,4 1018,5 3,4 

2015 czerwiec 19,2 60,4 17,7 23,3 12,0 1017,7 3 

lipiec 59,0 61,7 20,1 25,8 14,7 1014,2 3,4 

sierpień 8,4 51,1 23,0 29,7 16,2 1018,1 3,2 



   
       

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia 
str. 35 

wrzesień 58,4 74,5 15,4 20,5 11,4 1017,7 3,5 

2016 czerwiec 55,7 60,9 19,5 25,4 13,7 1014,2 3,2 

lipiec 70,8 71,1 20,0 25,3 15,3 1015,0 3,2 

sierpień 60,9 71,0 18,8 24,4 13,8 1018,6 2,7 

wrzesień 11,4 68,8 16,4 22,4 10,5 1019,3 2,6 

2017 czerwiec 85,5 65,2 18,5 24,1 13,1 1012,7 4,1 

lipiec 89,5 72,1 18,9 24,2 13,9 1012,9 2,8 

sierpień 48,2 71,8 19,7 25,3 14,8 1017,2 3,0 

wrzesień 127,2 84,5 14,0 17,8 11,2 1014,9 3,6 

 

3.1.4  Podsumowanie  

Uzyskane wyniki sugerują, iż: 

1. Obecność pałeczek Legionella w kałużach w okresie letnim w pasie jezdnym może 
wskazywać, iż pierwotnym źródłem tych drobnoustrojów są instalacje klimatyzacyjne 
w pojazdach. Przemawiać może za tym fakt, iż lato 2019r. należało do ciepłych i 
cechujących się niewielką ilością opadów. Kałuże w pasie jezdnym występowały zbyt 
krótko (1-2 dni), aby mógł w nich wystąpić naturalny rozwój pierwotniaków będących 
gospodarzem pałeczek Legionella. Co więcej, we wrześniu w czasie opróbowań 
odnotowana temperatura w zbiornikach wynosiła 14°C, czyli poniżej temperatury 
wzrostu tych bakterii. W związku z powyższym bakterie te mogły dostawać się do kałuż 
wraz ze skroplinami z niewłaściwie dezynfekowanych instalacji klimatyzacyjnych. 
Udowodnienie tego założenia wymaga przeprowadzenia odrębnych badań. 

2. Wykryte w badaniach środowiskowych pałeczki należące do gatunku Legionella 
pneumophila mogą być potencjalnym czynnikiem etiologicznym legionelozowego 
zapalenia płuc u ludzi. Określenie potencjału chorobotwórczego izolatów wymaga 
przeprowadzenia dodatkowych badań. 

3. W Polsce, wykrywanie zakażeń Legionella powinno być uwzględnione w diagnostyce 
pozaszpitalnych zapaleń płuc (CAP), szczególnie w okresie letnio – jesiennym. 
Wskazuje na to niska liczba przypadków legionelozowego zapaleń płuc odnotowanych 
w skali roku co miedzy innymi związane jest z faktem, że lekarze w całym kraju zbyt 
rzadko łączą przypadki ciężkich zapaleń płuc z zakażeniem bakterią Legionella, nie 
podejmując próby ustalenia czynnika etiologicznego. Problem 
niedodiagnozowania zapaleń płuc dostrzeżono także w innych krajach Europy. W Dani 
w celu oceny udziału pałeczek L. pneumphila, jako potencjalnej przyczyny zapaleń 
płuc, standardowy algorytm diagnostyczny zapaleń płuc rozszerzono o badanie PCR 
(reakcja łańcuchowej polimerazy) wykrywające DNA Legionella w materiale 
pochodzącym z dróg oddechowych tj. w plwocinie lub popłuczynach oskrzelowo-
pęcherzykowych (BAL), co pozwoliło na wczesne wykrywanie tych zakażeń.  

4. Zastosowanie testu oznaczania antygenu w moczu metodologicznie zwiększa 
efektywność wykrywania legionelozowego zapalenia płuc. 
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5. Dwukierunkowa diagnostyka obejmująca zastosowanie dwóch odmiennych metod 
diagnostycznych wpływa na  wzrost wykrywalności przypadków zakażeń o etiologii 
Legionella.  
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3.2  Badanie występowania potencjalnie chorobotwórczych przecinkowców Vibrio w 
wodach przybrzeżnych polskiego Morza Bałtyckiego 

Przecinkowce z rodzaju Vibrio są bakteriami wodnymi obecnymi szczególnie w ciepłych 
wodach przybrzeżnych akwenów o niskim i średnim zasoleniu. Czynnikiem etiologicznym 
cholery są toksynotwórcze szczepy V. cholerae serogrupy O1 i O139 (zgodnie z europejską 
definicją przypadku cholery z 2012). Chorobotwórcze dla człowieka mogą być także 

https://www.ecdc.europa.eu/en/legionnaires-disease
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nietoksynotwórcze szczepy V. cholerae, a także szczepy z gatunków V. parahaemolyticus oraz 
V. vulnificus, które mogą odpowiadać za sporadyczne przypadki nieżytu żołądkowo-jelitowego 
lub infekcji ran np. w następstwie kontaktu z wodą, w której występują ww. drobnoustroje. 
Szczególnie niebezpieczne mogą być zakażenia przecinkowcem V. vulnificus, w których 
wskaźnik śmiertelności w przypadku wystąpienia posocznicy lub zakażenia ran może 
przekraczać 50%. Bakterie te, szczególnie V. vulnificus występują sezonowo w Morzu 
Bałtyckim, a ich wzmożone występowanie jest skorelowane z temperaturą wody. Ocieplanie 
się wód morskich, szczególnie w czasie wyjątkowo gorących lat, może wpływać na wzrost ilości 
bakterii z rodzaju Vibrio, a tym samym stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Na to 
potencjalne niebezpieczeństwo wskazują liczne publikacje takich instytucji jak WHO czy ECDC. 

Dla rozwoju przecinkowców Vibrio szczególnie istotna jest temperatura powierzchni wody. 
Wg Semenza i wsp. (2017) do temperatury wody około 16 °C prawdopodobieństwo wzrostu 
przecinkowców Vibrio jest niskie. Natomiast przy temperaturze powierzchni morza >16 °C, 
prawdopodobieństwo to zaczyna gwałtownie wzrastać. 

Z wykorzystaniem danych z serwisu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
(www.pogodynka.pl) wygenerowano wykres średnich temperatur wody Morza Bałtyckiego w 
okresie wakacyjnym (od 15 czerwca do 31 sierpnia) w latach 2012 – 2018 (Ryc. 3.2.1). Dane te 
wskazują, że średnia temperatura wody jest na granicy wzrastającego ryzyka wystąpienia 
przecinkowców Vibrio. Wyraźnie cieplejsza woda występuje w zatoce Puckiej, gdzie tym 
samym panują najbardziej sprzyjające warunki do wzrostu tych bakterii. 

 

 

Rycina 3.2.1. Wykres średnich temperatur wody Morza Bałtyckiego w okresach wakacyjnych (15 
czerwca – 31 sierpnia) w latach 2012 – 2018. 

 

Oszacowanie ilości zakażeń o etiologii Vibrio jest trudne, ze względu na brak kompletnych 
danych i ograniczoną ilość badań diagnostycznych w tym kierunku. W Polsce (podobnie jak w 

http://www.pogodynka.pl/
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innych krajach europejskich) w przypadku zakażeń przecinkowcami z rodzaju Vibrio, 
obowiązek zgłaszania obejmuje jedynie zachorowania na cholerę, tj. zgłoszeniu podlegają 
jedynie zakażenia toksynotwórczymi przecinkowcami V. cholerae (rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z 25 marca 2014 r. [Dz. U. z 2014 r. poz. 459]). W Polsce w ostatnich latach nie 
zgłoszono ani jednego przypadku cholery. Również w innych krajach europejskich przypadki 
cholery zdarzają się bardzo rzadko i są to zachorowania zawleczone przez osoby podróżujące, 
najczęściej do Indii i Pakistanu (dane z 2016r). Według danych ECDC w roku 2017 odnotowano 
17 przypadków cholery (z czego 12 w Wielkiej Brytanii), w roku 2016 – 23 (16 w Wielkiej 
Brytanii), w roku 2015 – 24 (15 w Wielkiej Brytanii), w roku 2014 – 12 (10 w Wielkiej Brytanii).  

Natomiast liczba zakażeń nietoksynotwórczymi przecinkowcami V. cholerae oraz innymi 
przecinkowcami Vibrio, nie jest znana ze względu na brak obowiązku rejestracji tego typu 
zakażeń w Polsce. Lakoniczne są również dane ECDC dotyczące zakażeń o etiologii Vibrio na 
terenie Unii Europejskiej. Według danych z raportów ECDC-EFSA, w roku 2017, 2016 i 2015 
odnotowano odpowiednio 59, 76 i 29 przypadków zakażeń u ludzi o etiologii Vibrio sp. 
Niestety we wcześniejszych latach liczba tego typu przypadków nie była wyszczególniana w 
raportach ECDC-EFSA. 

Zastosowanie wspomnianego wcześniej modelu daje możliwość prowadzenia teoretycznych 
analiz i prognoz występowania przecinkowców Vibrio m.in. w wodach Morza Bałtyckiego. 
Faktyczne występowanie tych bakterii w polskich wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego 
nie jest objęte rutynowymi badaniami. Dane epidemiologiczne, w szczególności z Niemiec, 
Finlandii oraz Szwecji, wskazują na problem związany z infekcjami ran przecinkowcami Vibrio, 
szczególnie V. vulnificus. Z danych piśmiennictwa wynika, że zwiększona ilość tego typu 
zakażeń związanych z kąpielami w Morzu Bałtyckim była odnotowywana szczególnie w 
okresach wyjątkowo gorących lat (35 przypadków w 2010, 67 w 2006, 19 w 2003, 21 w 1997 i 
21 w 1994). Dane szwedzkie, prezentowane przez Semenzę i wsp. wskazują na stałe 
notowanie tego typu zakażeń (w sumie 117 zakażeń w latach 2006 - 2014). W znakomitej 
większości drogą zakażenia było zakażenie ucha, ran oraz krwi. We wspomnianym okresie 
szczególnie wysoki wzrost ilości zakażeń o etiologii Vibrio odnotowano, zarówno w Szwecji jak 
i w Finlandii, podczas wyjątkowo gorących okresów w roku 2014. 

Przytoczone dane wskazują, że zakażenie ran lub ucha po kontakcie ze skażoną wodą może 
stanowić główne zagrożenie związane z przecinkowcami Vibrio w wodach Morza Bałtyckiego. 
Na zakażenie najbardziej narażone są osoby z niedoborami odporności i schorzeniami 
przewlekłymi, takimi jak cukrzyca. Ponadto, przecinkowce z rodzaju Vibrio często są 
odpowiedzialne za dolegliwości ze strony układu pokarmowego (mdłości, wymioty, biegunka). 
Wydaje się, że kojarzone z tymi patogenami zakażenia pokarmowe nie stanowią istotnego 
problemu zdrowia publicznego w krajach naszego regionu. Może wynikać to z lokalnych 
tradycji kulinarnych, gdyż zarówno w Polsce, jak i w sąsiednich krajach nadbałtyckich, 
spożywanie owoców morza niepoddanych odpowiedniej obróbce termicznej należy do 
rzadkości. Z drugiej jednak strony, wystąpienie ww. objawów po kontakcie z przecinkowcami 
obecnymi w wodzie morskiej może, przy braku rutynowej diagnostyki w kierunku Vibrio być 
mylnie przypisywane innym patogenom – najczęściej wirusowym lub zatruciom toksynami. 

Mimo ograniczonych ilości dostępnych danych pochodzących z europejskich systemów 
nadzoru nad zakażeniami, wydaje się, że podczas szczególnie gorących letnich okresów istnieje 
zagrożenie związane z zakażeniami o etiologii Vibrio. Brak jednak danych doświadczalnych 
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pozwalających na weryfikację, czy zgodnie z przedstawionymi modelami epidemiologicznymi 
ww. patogeny występują każdego roku w polskich wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. 
Przesłanką potwierdzającą występowanie V. vulnificus w polskiej strefie przybrzeżnej są wyniki 
wykonywanych przez NIZP-PZH badań usługowych w zakresie oceny mikrobiologicznej wód 
portowych (dane niepublikowane). Z tych względów, badania na obecność przecinkowców z 
rodzaju Vibrio w polskich wodach przybrzeżnych Bałtyku są zasadne, a ich wyniki mogą w 
znacznym stopniu uzupełnić dotychczasową wiedzę odnośnie ryzyka zdrowotnego dla 
populacji polskiej wynikającego z ocieplania się wody w Bałtyku i klimatu w Polsce. 
 

3.2.1  Cel i zakres zadania w ramach Działania 3 

Celem zadania związanego z analizą występowania przecinkowców z rodzaju Vibrio w polskich 
wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego było oszacowanie związanego z tym tematem 
zagrożenia dla zdrowia publicznego związanego m.in. z kąpielami w Morzu Bałtyckim, 
szczególnie w czasie występowania fal upałów czy wyjątkowo gorących lat. Dane tego typu nie 
były do tej pory dostępne, a jedyne szacowania zagrożenia mogły być oparte dane 
piśmiennictwa międzynarodowego oraz algorytmy i symulacje takie jak Vibrio Map dostępne 
na stronach internetowych ECDC. 

Zakres zadania obejmował zbadanie wybranych punktów przybrzeżnych pokrywających 
różnorodne w swojej specyfice miejsca na całej długości polskiego wybrzeża Morza 
Bałtyckiego. Opróbowania terenowe trwały przez cały okres letni w roku 2019. 

 

3.2.2  Materiały i metody badawcze 

W ramach realizacji zadania analizy występowania przecinkowców Vibrio w polskich wodach 
przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, została opracowana metodyka tych badań w oparciu o 
wytyczne CDC (Centers for Disease Control and Prevention), EPA (United States Environmental 
Protection Agency), publikacje naukowe oraz analizę technicznych możliwości 
przeprowadzenia niezbędnych etapów w warunkach badań terenowych. Wytypowano 12 
punktów opróbowań pokrywających całą długość wybrzeża Morza Bałtyckiego. 9 z tych 
punktów obejmowało wody morskie i były to: plaża w Krynicy Morskiej, Sopocie, Pucku, 
Władysławowie, Łebie, Ustce, Dąbkach, Kołobrzegu i Międzyzdrojach. Dodatkowe 3 punkty 
obejmowały przybałtyckie, śródlądowe zbiorniki wód mieszanych: Zalew Wiślany – punkt przy 
Krynicy Morskiej, Jezioro Bukowo koło Dąbek, Zalew Szczeciński – punkt koło miejscowości 
Wolin. W sumie w okresie od czerwca do września 2019 roku przeprowadzono 7 opróbowań 
w odstępach mniej więcej 2 tygodni. W każdym punkcie wykonywano pomiary takich 
parametrów jak temperatura wody, kondukcja (zasolenie) i pH. Próbki wody posiewano na 2x 
alkaliczną wodę peptonową, inkubowano przez dobę, a następnie przesiewano na podłoże 
TCBS. Z każdego posiewu przesiewano 10-12 kolonii o różnej morfologii. Dla każdego 
izolowanego szczepu przeprowadzano test na wytwarzanie oksydazy cytochromowej. 
Następnie izolowano DNA zarówno z badanych szczepów jak i dodatkowo z tzw. „masy”. 
Badania molekularne obejmowały identyfikację gatunku V. cholerae, V. vulnificus oraz V. 
parahaemolyticus. Dodatkowo dla szczepów V. cholerae określano przynależność do serotypu 
O1 oraz O139 oraz obecność genów kodujących toksynę cholery ctxAB. Szczepy wykazujące 
dodatni wynik identyfikacji molekularnej były zabezpieczane na odpowiednim podłożu. 



   
       

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia 
str. 40 

 

3.2.3  Analiza wyników badań 

Ogólne wyniki wykrywania przecinkowców Vibrio zostały przedstawione na rycinie 3.2.1. 
Dodatkowo wyniki pomiarów temperatury oraz kondukcji zostały przedstawione 
odpowiednio na rycinach 3.2.2 i 3.2.3.  

Uzyskane wyniki przewodniości wody (kondukcji) były zbliżone dla wszystkich badanych 
obszarów Morza Bałtyckiego. Nieco niższe wskazania uzyskiwano dla wód Zatoki Gdańskiej. 
Natomiast pomiary w akwenach wód mieszanych wskazały na niskie zasolenie wody w Zalewie 
Szczecińskim oraz w Jeziorze Bukowo (kondukcja na poziomie 2,29-4,44 mS/cm) oraz istotnie 
wyższe zasolenie wód w Zalewie Wiślanym (kondukcja w przedziale 6,62-8,43 mS/cm). 

Pomiary temperatury wody w momencie pobrania próbki wskazywały na wyższą temperaturę 
wód śródlądowych, a także wód Zatoki Gdańskiej. Niższe temperatury odnotowano natomiast 
na otwartym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, z czego najniższe temperatury wody odnotowano 
w Kołobrzegu. 

Wyniki badań mikrobiologicznych wód mieszanych o bardzo niskim zasoleniu (Zalew 
Szczeciński oraz Jezioro Bukowo) wskazują na stałe występowania w nich wyłącznie szczepów 
z gatunku V. cholerae. W żadnej z próbek nie uzyskano wyniku dodatniego dla pozostałych 
badanych gatunków Vibrio, zaś posiewy na podłożu TCBS dawały zawsze jednolity, czysty 
wzrost. 

Ogólnie najwięcej wyników dodatnich uzyskano dla próbek wody z Zatoki Gdańskiej i Zalewu 
Wiślanego. W tym regionie najczęściej wykrywano przecinkowce V. vulnificus (w sumie 24 
wyników dodatnich na 28 próbek). Przecinkowce V. cholerae wykryto razem w 15 próbkach, 
przede wszystkim z regionu Mierzei Wiślanej (Zalew Wiślany i ten odcinek Zatoki Gdańskiej), 
zaś V. parahaemolyticus wykryto w 12 próbkach izolowanych w większości z okolic Trójmiasta 
i Zatoki Puckiej. 

Wyniki badań próbek pobranych wzdłuż otwartego wybrzeża Morza Bałtyckiego (od 
Władysławowa do Międzyzdrojów) wskazują na stałe, choć nierównomierne występowanie 
przecinkowców Vibrio. Najmniej wyników dodatnich uzyskano dla próbek pobranych z plaży 
we Władysławowie (7 wyników dodatnich wśród których 5 dotyczyło wykrycia V. vulnificus, 1 
– V. cholerae i 1 – V. parahaemolyticus). Dwa najbardziej wysunięte na Zachód punkty 
opróbowania (Międzyzdroje i Kołobrzeg) cechowały się zdecydowanie rzadszym 
występowaniem przecinkowców V. parahaemolyticus (gatunek zidentyfikowany tylko w 
jednej próbce pobranej na plaży w Kołobrzegu), natomiast najczęściej obserwowanym 
przecinkowcem był gatunek V. cholerae (po pięć wyników dodatnich w obydwu 
wspomnianych punktach opróbowania). 
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Rycina 3.2.1. Ogólne wyniki występowania przecinkowców Vibrio w przybrzeżnych wodach Morza Bałtyckiego. 
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Rycina 3.2.2. Wyniki pomiarów temperatury wody mierzonej w momencie pobierania próbek 
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Rycina 3.2.3. Wyniki pomiarów kondukcji wody mierzonej w momencie pobierania próbek 
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3.2.4  Podsumowanie 

Uzyskane ogólnie podobne wyniki dla większości punktów opróbowań sugerują stałe 
występowanie przecinkowców Vibrio w wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego w okresie 
letnim. Na uwagę zasługują odmienne wyniki uzyskane w ramach pierwszego opróbowania, 
gdzie najczęściej wykrywano obecność przecinkowców V. cholerae (9 próbek dodatnich). 
Pierwsze opróbowanie odbywało się w pierwszej połowie czerwca, jednak należy mieć na 
uwadze, że był to dopiero pierwszy ciepły okres po dość chłodnej wiośnie. Wyniki te sugerują, 
że wraz ze wzrostem temperatury przecinkowe V. cholerae wzrastają w wodach Morza 
Bałtyckiego wcześniej niż pozostałe badane gatunki. Hipotezę tę może wspierać fakt, że dla 
próbek z pierwszego opróbowania odnotowano jeszcze tylko dwa wyniki dodatnie, 
mianowicie obecność V. vulnificus wykryto w próbkach pobranych z Zalewu Wiślanego oraz 
Zatoki Puckiej, a więc w wodach zamkniętych i relatywnie najszybciej się nagrzewających. 

W ramach prowadzonych badań opracowano również metodykę prowadzenia tego typu 
analiz. Jednakże badanie wód morskich, które mogą być bogate w różne inne gatunku 
przecinkowców Vibrio sprawia dużo problemów, zaś dyfundowanie różnych metabolitów w 
podłożu TCBS dodatkowo utrudnia ich rozróżnienie na podstawie morfologii. Zdobyta wiedza 
stawia jednak pod znakiem zapytania potrzebę stałego monitorowania występowania 
przecinkowców Vibrio. 

Uzyskane wyniki sugerują, iż w okresie letnim należało by traktować wody Morza Bałtyckiego 
jako stale skolonizowane przez przecinkowce Vibrio. W tym kontekście wydaje się 
racjonalnym, by dalsze działania związane z tym problemem skupić na: 

• diagnostyce klinicznej przypadków wibrioz co wiąże się z edukacją personelu 
medycznego oraz laboratoryjnego (w szczególności w regionach nadbałtyckich), 

• wdrożeniem nadzoru epidemicznego przypadków wibrioz, 

• działaniach edukacyjnych w społeczeństwie związanych z informowaniem o 
możliwości występowania tego typu zakażeń, szczególnie w wyjątkowo gorących 
okresach letnich, 

• propagowaniem w społeczeństwie profilaktyki występowania tego typu zakażeń, 
szczególnie skierowanej do osób z grup ryzyka. 

 

3.2.5  Piśmiennictwo 

(1) Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Laboratory Methods for the Diagnosis 
of Vibrio cholerae. Chapter 5 – Examination of Food and Environmental Samples.  
https://www.cdc.gov/cholera/pdf/Laboratory-Methods-for-the-Diagnosis-of-Vibrio-
cholerae-chapter-5.pdf. 2.United States Environmental Protection Agency (EPA). Standard 
Analytical Protocol for Vibrio cholerae O1 and O139 in Drinking Water and Surface Water. EPA 
600/R-10/139. 2010. (2) Donovan TJ, van Natten P. Culture media for the isoation and 
enumeration of pathogenic Vibrio species in foods and environmental samples. Int. J. Food 
Microbiol. 1995; 26: 77-91. (3) Kaysner CA, DePaola Jr. A. Bacteriological Analytical Manual. 
Chapter 9: Vibrio. U.S. Food & Drug Administration (FDA). 2004. 

https://www.cdc.gov/cholera/pdf/Laboratory-Methods-for-the-Diagnosis-of-Vibrio-cholerae-chapter-5.pdf
https://www.cdc.gov/cholera/pdf/Laboratory-Methods-for-the-Diagnosis-of-Vibrio-cholerae-chapter-5.pdf
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https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bam-vibrio. (4) World Health 
Organisation (WHO). Centers for Disease Control and Prevention. Laboratory Methods for the 
Diagnosis of Epidemic Dysentery and Cholera. Atlanta. Georgia 1999. (5) Vibrio Map Viewer - 
ECDC E3 Geoportal: 
https://e3geoportal.ecdc.europa.eu/SitePages/Vibrio%20Map%20Viewer.aspx. (6) Baker-
Austin C, Trinanes JA, Taylor NGH, Hartnell R, Siitonen A, Martinez-Urtaza M. Emerging Vibrio 
risk at high latitudes in response to ocean warming. Nature Climate Change 2013; 3: 73-7. (7) 
Frank C, Littmann M, Alpers K, Hallauer J. Vibrio vulnificus wound infections after contact with 
Baltic Sea, Germany. Eurosurveill 2006; 11: 3024-5. (8) Collin B, Rehnstam-Holm AS. 
Occurrence and potential pathogenesis of Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus and Vibrio 
vulnificus on the South Coast of Sweden. FEMS Microbiol Ecol 2011; 78: 306-13 (9) Huehn S, 
Eichhorn Ch, Urmersbach S, Breidenbach J et al. Pathogenic vibrios in environmental, seafood 
and clinical sources in Germany. Int J Med Microbiol 2014; 304: 843-50. (10) Semenza JC, 
Trinanes J, Lohr W, et al. Environmental Suitability of Vibrio Infections in a Warming Climate: 
An Early Warning System. Environ Health Perspect. 2017;125(10):107004. (11) Baker-Austin 
C, Trinanes JA, Salmenlinna S, et al. Heat Wave-Associated Vibriosis, Sweden and Finland, 
2014. Emerg Infect Dis. 2016;22(7):1216-20 

 

3.3  Choroby przenoszone przez wektory (z wyłączeniem KZM i innych czynników 
wirusowych) 

Kleszcze (głównie Ixodes ricinus), działają zarówno jako wektory, jak i rezerwuary. Wyższa 
temperatura przyspiesza cykl rozwojowy kleszczy, produkcję jaj, gęstość populacji i 
rozmieszczenie. Prawdopodobnie zmiana klimatu już doprowadziła do zmian w 
rozmieszczeniu populacji I. ricinus w Europie. Rozszerzył on swój zasięg występowania na 
tereny położone bardziej na północ, w ciągu ostatnich dwóch dekad, co było związane ze 
wzrostem średnich temperatur (badania w Czechach). 

Ekspansji wektorów na nowe tereny towarzyszy pojawianie się na nich zakażeń, które 
wcześniej tam nie występowały. W zrost zachorowalności na północy Szwecji i Norwegii na 
choroby odkleszczowe od połowy lat 80-tych jest związany z łagodniejszymi i krótszymi 
zimami, skutkującymi dłuższymi okresami aktywności kleszczy 

Modele klimatyczne z cieplejszymi i suchszymi latami przewidują, że choroby te będą 
występować także na wyżej położonych terenach.  Same zmiany klimatyczne są jednak jednym 
z elementów tego zjawiska. Inne potencjalne przyczyny obejmują zmianę wzorców 
użytkowania gruntów, zwiększoną ilość dużych żywicieli dla dorosłych kleszczy (zwierzyna 
płowa), ekspansja siedlisk gryzoni, zmiany w rekreacyjnej i zawodowej działalności człowieka 
(wtargnięcie do naturalnych siedlisk kleszczy). 

Borelioza z Lyme jest wywoływana przez zakażenie krętkiem Borrelia burgdorferi sensu lato, 
który jest przenoszony na ludzi podczas żywienia się kleszczy z rodzaju Ixodes. W Europie 
głównym wektorem jest I. ricinus, a także I. persulcatus (Europa wschodnia, dalekowschodnia 
Rosja). W jest najpowszechniejszą chorobą przenoszoną przez kleszcze, ze stale zwiększającą 
się liczbą przypadków w wielu krajach europejskich, takich jak Finlandia, Niemcy, Rosja, 
Szkocja, Słowenia i Szwecja. Co potwierdzają prospektywne badania populacyjne przypadków 
np. w południowej Szwecji. 

https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/bam-vibrio
https://e3geoportal.ecdc.europa.eu/SitePages/Vibrio%20Map%20Viewer.aspx
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Przejście w kierunku łagodniejszych temperatur zimowych z powodu zmian klimatycznych 
może umożliwić ekspansję boreliozy z Lyme na wyższe szerokości geograficzne i wysokości, 
ale tylko wtedy, gdy wszystkie gatunki kręgowców, które są nosicielami kleszczy, są w równym 
stopniu zdolne do przemieszczenia się na nowe tereny. Z kolei susze i poważne powodzie 
wpływają negatywnie na liczbę kleszczy, przynajmniej tymczasowo. Przewiduje się, że Europa 
Północna doświadczy wyższej temperatury ze zwiększonymi opadami, podczas gdy Europa 
Południowa stanie się bardziej sucha, co wpłynie na rozmieszczenie kleszczy, zmieni ich 
aktywność sezonową i w konsekwencji zmieni wzorce narażenia. 

Pojawiły się nowe doniesienia o riketsjozach z grupy gorączek plamistych (Spotted fever group 
rickettsiae - SFG) z nowymi patogenami, takimi jak Rickettsia slovaca, R. helvetica, Rickettsia 
aeschlimannii. W całej Europie nastąpiła ekspansja geograficzna tych chorób i chociaż 
przyczyny tej ekspansji są nadal niejasne, możliwe jest, że pewną rolę może odgrywać migracja 
dzikich ptaków. 

Ludzka anaplazmoza granulocytowa jest wywoływana przez Anaplasma phagocytophilum, 
bakterię zwykle przenoszoną na ludzi przez I. ricinus. W Europie choroba ta wywoływała 
gorączkę u kóz, owiec i bydła, dopóki nie pojawiła się jako choroba ludzi w 1996 r. Obecnie 
przeniosła się do nowych siedlisk geograficznych w całej Europie, a jej rozprzestrzenianie się 
także jest kojarzone ze zmianami klimatycznymi. 

 

3.3.1  Cel i zakres zadania w ramach Działania 3 

Celem działania były pilotażowe badania laboratoryjne wektorów na obecność patogenów nie 
objętych obecnie systemem nadzoru epidemiologicznego na terenach rekreacyjnych 
wybranych 3 miast w różnych województwach, w minimum trzech różnych lokalizacjach w 
danym mieście. Wykorzystano techniki badań (technika zbierania kleszczy i określenie skali 
zagrożenia atakami kleszczy, odsetek zakażonych kleszczy na poszczególnych stanowiskach) 
służących do szacowania stopnia narażenia grup ludności na poszczególne patogeny oraz 
narażenia na wektory przenoszące czynniki chorobotwórcze. Metodą flagowania zostały 
pobrane próby kleszczy z pierwotnego środowiska, a nie kleszczy, które bytowały już na ciele 
człowieka. Uzyskane kleszcze zostały podzielone na grupy wg. fazy rozwojowej. W celu 
wykrycia chorobotwórczych patogenów, bakterii z rodzaju Anaplasma, oraz pierwotniaków z 
rodzaju Babesia zostały wykorzystane metody biologii molekularnej. Wymienione analizy 
zapadalności na boreliozę z Lyme obejmowały okres około 20 lat i dotyczyły związków 
pomiędzy rejestrowaną liczbą zakażeń a czynnikami klimatycznymi mogącymi mieć wpływ na 
populację kleszczy. Analizowane czynniki to średnia temperatura w latach i miesiącach, okresy 
występowania minimalnej temperatury dziennej pozwalającej na aktywność kleszczy, średnia 
ilość opadów w latach i miesiącach oraz długość okresu aktywności kleszczy mierzona 
sezonowością zachorowań. 

 

3.3.2  Materiały i metody badawcze 

3.3.2.1  Zbiór kleszczy 

W celu uzyskania zgody na przeprowadzenie badań kleszczy przygotowano treść listu do 
prezydentów miast Warszawy, Olsztyna i Poznania, w którym poproszono o zgodę na zbiory i 
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wskazanie w każdym mieście 3 lokalizacji, do przeprowadzenia badań w sezonie wiosennym i 
letnim. Stosowna korespondencja została rozesłana 30.01.2019r. Odpowiedzi otrzymano z 
Urzędu Miasta Olsztyna i Urzędu Miasta Poznania, Urząd Miasta Warszawy nie odpowiedział.  

Wyłoniono osoby przeprowadzające zbiory kleszczy. Współpracę nawiązano z pracownikami 
Katedry Biologii Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie oraz z pracownikami Wydziału Biologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. W Warszawie kleszcze były zbierane przez pracowników NIZP-PZH. Zbiory kleszczy 
prowadzono w następujących lokalizacjach: 

• Warszawa: Łazienki Królewskie, Las Kabacki, Las Bielański 

• Olsztyn: Skanda, Las miejski, Plaża Miejska 

• Poznań: Uroczysko Golęcin, Cytadela, Uroczysko Malta. 

Na podstawie własnych doświadczeń oraz przeglądu literatury przygotowano procedurę 
„Instrukcja dotycząca odłowu kleszczy w środowisku naturalnym metodą flagowania”. 

Kleszcze zbierano metodą flagowania na wyznaczonych obszarach parków miejskich lub 
terenach rekreacyjnych w okresie wiosennym i letnim, w okresie ich aktywności. Metoda 
flagowania polega na omiataniu fragmentem białego flanelowego płótna (przynęta 
naśladująca sierść gospodarza) wokoło i z góry roślinności na terenach porośniętych 
roślinnością. Kleszcze z roślin przyczepione do użytego materiału, zdejmowano za pomocą 
pęsety i umieszczano w szczelnie zamkniętych probówkach. Odłowione pajęczaki oznaczano 
na podstawie cech morfologicznych do gatunku, stadium rozwojowego i płci.  

Warunki meteorologiczne zalecane przy zbiorze: 

▪ temperatura otoczenia powyżej 4°C, 

▪ zbiór późnym rankiem lub popołudniu (wraz ze wzrostem temperatury otoczenia 
wzrasta aktywność pajęczaków), 

▪ nie prowadzono zbioru kleszczy podczas deszczu lub gdy trawa i roślinność była mokra 
np. po deszczu lub od rosy (zabrudzenia białego płótna utrudnia zaobserwowanie 
poszczególnych osobników),  

▪ zbiory prowadzono w okresie wiosennym i wczesno-letnim w odstępach min. 14 dni w 
zależności od warunków  

▪ nie prowadzono zbioru podczas silnych podmuchów wiatru 

Szczegółowy techniczny opis metody 

Flagę składającą się z flanelowego płótna o powierzchni 1 m2 przyczepiano do plastikowej rurki 
lub kija o długości 1,5 - 2 m (wykorzystano rurki elektroinstalacyjne). Roślinność niższą  oraz 
wyższą (krzaczastą) omiatano płótnem przyczepionym do dłuższej rurki trzymanej w ręku. 
Dokładnie sprawdzano wnętrze rurek po zbiorach i miejsca przyczepu flagi do rurki.  

Każdą z trzech lokalizacji w danym mieście dzielono na 3 obszary zbioru o powierzchni około  
500 m2  każda (łącznie 9 obszarów w mieście). Teren zbioru wyznaczano przy pomocy miary, 
zaznaczając rogi. Całkowita powierzchnia zbioru była nie mniejsza niż 1500 m2 w jednej 
lokalizacji. Preferowane były tereny ze zróżnicowaną szatą roślinną, miejsca zacienione itp. 
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Całkowity czas zbioru w jednej lokalizacji nie był krótszy niż 1,5 godziny. Osoby 
przeprowadzające zbiór poruszały się w umiarkowanym tempie upewniając się, że 
powierzchnia płótna w jak największym stopniu pozostaje w kontakcie z roślinnością. Flagi 
sprawdzano co 40-50 kroków. Zbierano wszystkie przyczepione kleszcze za pomocą pęsety o 
wąskich końcówkach lub małego pędzelka i umieszczano je w szczelnie zamykanych 
probówkach. Fiolki wyraźnie oznaczano przyjętym kodem umożliwiającym identyfikację czasu, 
miejsca zbioru i nazwiska osoby pobierającej próby. Wszystkie zebrane w danym miejscu 
kleszcze umieszczano w jednej fiolce i uzupełniano arkusz danych bezpośrednio po zbiorze w 
danym miejscu z zaznaczeniem terenu zbioru na mapie. Zebrane kleszcze segregowano w 
probówkach typu Eppendorf wg gatunku i stadium rozwojowego i konserwowano w etanolu. 
Wszystkie dane wpisywano do elektronicznej bazy danych. Wszystkie zebrane kleszcze i 
arkusze przesyłano do laboratorium NIZP-PZH w okresie 2 tygodni od zakończenia zbioru. 

Przy zbiorach stosowano odpowiedni ubiór (spodnie i koszule) w kolorze białym lub jasno-
jaskrawym (nie traktowane środkiem odstraszającym owady) oraz unikano ukłuć kleszczy 
poprzez kontrolę i niezwłoczne ich usuwanie ze skóry. W czasie zbioru kleszczy nie stosowano 
preparatów odstraszających (repelenty zawierające DEET i permetrynę, ikarydynę, IR 3535, 
olejki eteryczne). Zbieracze byli świadomi zagrożeń występujących w danych regionach zbioru. 

Od początku kwietnia 2019r. do końca lipca 2020r. przeprowadzono zbiory kleszczy metodą 
flagowania we wszystkich trzech wytypowanych miastach (po 3 lokalizacje w każdym mieście). 
Zebrano łącznie 2569 kleszczy (w tym także z gatunku Dermacentor) w 2019 roku i 2218 w 
2020 roku (Tabela 3.3.1 i 3.3.2). Otrzymano do nich bazy danych zawierające szczegółowe 
informacje o dacie zbioru, temperaturze, wilgotności i ilości osobników na poszczególnych 
stanowiskach. 

Tabela 3.3.1. Liczba kleszczy zebranych w 3 miastach w okresie wiosennym i letnim w roku 2019 

Miasto Okres zbioru Larwy Nimfy Samce Samice 

Olsztyn wiosna 0 356 33 40 

lato 0 181 93 113 

Poznań wiosna 2 759 24 37 

lato 0 516 24 10 

Warszawa wiosna 5 104 115 103 

lato 35 3 10 6 

RAZEM osobników 2569 42 1919 299 309 

 

Tabela 3.3.2. Liczba kleszczy zebranych w 3 miastach w okresie wiosennym i letnim w roku 2020 

Miasto Okres zbioru Larwy Nimfy Samce Samice 

Olsztyn wiosna 0 181 93 113 

lato 0 184 98 121 

Poznań wiosna 0 300 53 47 
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lato 0 298 56 30 

Warszawa wiosna 0 123 162 128 

lato 0 107 67 57 

RAZEM osobników 2218 0 1193 529 496 

 

3.3.2.2  Ocena skali zagrożeń atakami kleszczy 

Skalę zagrożeń atakami kleszczy na miejskich terenach rekreacyjnych Warszawy, Olsztyna i 
Poznania opracowano na podstawie opublikowanej metodyki i kryteriów (M. Supergan, G. 
Karbowiak. Przegl. Epidemiol. 2009;63:67-71). W formie graficznej przedstawiono obszary i 
liczbę kleszczy odłowionych metodą flagowania przez jedną osobę w ciągu jednej godziny, w 
powtarzalnych warunkach (po przeliczeniu na osobo/godzinę).  

Zastosowano następującą skalę zagrożenia: 

liczba kleszczy >50 – obszar o bardzo dużym ryzyku 

liczba kleszczy 26-50 – obszar o dużym ryzyku 

liczba kleszczy 11-25 – obszar o średnim ryzyku 

liczba kleszczy 4-10 – obszar o średnio-niskim ryzyku 

liczba kleszczy 1-3 – obszar o niskim ryzyku 

  



   
       

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia 
str. 50 

3.3.2.3  Badania laboratoryjne 

Pulowanie kleszczy 

Na podstawie cech morfologicznych oznaczono gatunek, stadium rozwojowe i płeć 
poszczególnych osobników. Do czasu wykonania analiz kleszcze przechowywano w temp - 
30°C. Przed izolacją DNA kleszcze pulowano w próby o następującej ilości osobników: nimfy – 
15 sztuk, larwy – 10 sztuk, samice – 5 sztuk, samce – 5 sztuk. Do badań przygotowano 271 
prób DNA pul kleszczy w 2019 roku i 348 w 2020 roku. 

Tabela 3.3.3. Liczba pulowanych prób badanych w kierunku Babesia i Anaplasma phagocytophilum w 
2019 roku 

Miejsce zbioru Okres zbioru Liczba próbek ogółem 

Warszawa wiosna 45 

lato 12 

Olsztyn wiosna 41 

lato 66 

Poznań wiosna 59 

lato 48 

Razem  271 

 

Tabela 3.3.4. Liczba pulowanych prób badanych w kierunku Babesia i Anaplasma phagocytophilum w 
2020 roku 

Miejsce zbioru Okres zbioru Liczba próbek ogółem 

Warszawa wiosna 74 

lato 37 

Olsztyn wiosna 64 

lato 69 

Poznań wiosna 53 

lato 51 

Razem  348 

 

Izolacja DNA 

Na podstawie doświadczeń własnych i danych z piśmiennictwa opracowano metodykę izolacji 
DNA z kleszczy i metodykę badań molekularnych. Do izolacji wykorzystano zestaw komercyjny 
Sherlock AX (A&A Biotechnology) posługując się instrukcją producenta zmodyfikowaną do 
celów własnych. 

Próby utrwalone etanolem uwodniono wodą destylowaną pięciokrotnie. Uwodnione kleszcze 
cięto i umieszczono w zamrażarce w temperaturze -20°C. Przed przystąpieniem do izolacji 
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materiał rozmrożono i strawiono. W tym celu użyto: 300 µl wody jałowej, 300 µl roztworu 
lizującego i 20 µl proteinazy K, całość worteksowano i inkubowano przez 4,5h w temp. 50°C 
lekko wytrząsając.  

Próby nanoszono na kolumnę filtracyjną FILTR 1 i wirowano przez 1min. przy 10.000 rpm (9000 
x g). Następnie kolumny usuwano, a przesącz nanoszono na kolumnę SPIN 10 AX i wirowano 
przez 1 min. przy 8000 rpm (6000 x g), przesącz usuwano i umieszczano kolumnę w tej samej 
probówce. Na kolumnę nanoszono 600 µl roztworu płuczącego K2 i wirowano przez 1 min. w 
8000 rpm, usuwano przesącz i umieszczano kolumnę w tej samej probówce. Ponownie 
nanoszono 600 µl roztworu płuczącego K2 i wirowano. Osuszoną kolumnę SPIN 10AX w nowej 
2 ml probówce typu Eppendorf. Do kolumny dodawano roztwór elucyjny K3 i inkubowano 
przez 2 min. w temperaturze pokojowej, a następnie wirowano przez 1 min. obrotach 8000 
rpm (6000 x g). Kolumnę SPIN 10 AX usuwano, a przesącz (ok. 700 µl) przenoszono do nowych 
probówek o pojemności 1,5 ml. Dodawano 5 µl wzmacniacza precypitacji i 600 µl 
izopropanolu, mieszano i wirowano przez 10 min. przy 10 000 rpm (9000 x g ). Po odwirowaniu 
usuwano supernatant i suszono osad przez odwrócenie probówek przez 10 min. w 
temperaturze pokojowej. Osad zawieszano w wodzie jałowej i zamrażano do czasu dalszych 
analiz.  

Badania molekularne 

DNA Babesia amplifikowano przy użyciu metody własnej HRM real-time PCR oraz metody PCR 
dostoswanej do badań własnych (Rożej-Bielicka i wsp. 2017, Bonnet  i wsp. 2007). Izolaty 
pozyskane z kleszczy, w których wykryto DNA, genotypowano pod względem przynależności 
gatunkowej przy użyciu metody mPCR- HRM (multiplex high-resolution melting PCR assay) 
(Rożej-Bielicka i in. 2017). Metoda mPCR-HRM umożliwiła obserwowanie przyrostu 
amplikonów w czasie rzeczywistym poprzez detekcję siły sygnału fluorescencji, natomiast 
zastosowanie trzech starterów (starter forward 1 Bhum-BM o sekwencji 
5’GAATCTAAACCCTTCCCAGAGTATC 3’, starter forward 2 Bhum – BDV o sekwencji 5’ 
TGACCTAAACCCTCACCAGAGTAAC 3’, wspólny starter reverse Bhum- rev o sekencji 5’ 
GCTTTCGCAGTAGTTCGTCTTTA 3’) amplifikujących fragmenty genomu różnych genogatunków 
Babesia i analiza kształtu krzywych topnienia w wysokiej rozdzielczości produktów amplifikacji 
umożliwiło różnicowanie wybranych gatunków pierwotniaków w jednym teście. Sporządzono 
mix: na 1 próbę zużyto 8 µl wody ampułkowanej, 12,5 µl SsoFast™ EvaGreen® Supermix i 3 µl 
Pimer Stock (190 µl H20 i po 10 µl każdego startera). Do reakcji użyto 23 µl mix-u i 2 µl DNA 
kleszcza.  Reakcje mPCR – HRM zostały przeprowadzone z użyciem termocyklera Corbett Life 
Science – Rotor Gene TM 6000, analizy krzywych topnienia produktów przeprowadzono przy 
użyciu oprogramowania Rotor Gene 6000 software –wersja 1.7. 

*Część dodatnich prób nie została zgenotypowana ze względu na dużą zmienność genetyczną w 
obrębie rodzaju Babesia i brak dostępności materiałów odniesienia, niemniej połowa prób została z 
przypisana do gatunków zoonotycznych (B. microti, B. divergens, B. venatorum) oraz jednego 
niezoonotycznego (B. canis) występujących na terenie Polski.  

DNA bakterii A. phagocytophilum wykrywano metodą PCR przy użyciu zestawu Gold Hot Start 
PCR MIX LOAD (Syngen Biotech, Polska). Zastosowano startery komplementarne do 
fragmentu genu 16SrRNA Anaplasma phagocytophilum - EHR 521 5'-TGT AGG CGG TTC GGT 
AAG TTA AAG-3' i EHR 747 5'-GCA CTC ATC GTT TAC AGC GTG-3'. Amplifikację prowadzono w 
następujących warunkach reakcji:  15 min w 95°C, następnie 40 cykli :  1 min 94°C, 1 min 52°C, 
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1 min 72°C oraz 5 min w 72°C (Pancholli i wsp. 1995). Przygotowano mieszaninę reakcyjną 
odczynników PCR mnożąc podane poniżej objętości odczynników przez liczbę równą ilości 

próbówek w badaniu. Na jedną reakcję PCR dodano 14l H2O, 4l Gold Hot Start PCR MIX 

Load, po 0,5l starterów EHR 747 i EHR 521. Nakładano po 19 l mieszaniny reakcyjnej do 

probówek PCR i dodawano 1l DNA. 

Do każdej rundy reakcji PCR dodawano kontrolę dodatnią oraz kontrolę ujemną (H2O). 
Uzyskane amplikony analizowano wykonując elektroforezę na 2% żelu agarozowym (Basica 
LE, Prona) wybarwionym barwnikiem Midori Green Advance DNA Stain (Nippon Genetics 
Europe GmbH). Produkty PCR (o wielkości 247 bp) sekwencjonowano i analizowano przy 
zastosowaniu programu BLAST. 

 

3.3.2.4  Gromadzenie danych o zapadalności na boreliozę z Lyme 

Zgromadzono dane dotyczące liczby przypadków boreliozy z Lyme w okresach 
dwutygodniowych w poszczególnych województwach i w całej Polsce, zapadalności w 
poszczególnych miesiącach i zapadalności dziennej oraz liczby ludności w województwach. 
Dane dotyczą ostatnich 20 lat. Pozyskano je z Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i 
Nadzoru NIZP-PZH. Do analiz wpływu czynników atmosferycznych na choroby odkleszczowe, 
wykorzystano dane zgromadzone do Działania 2. 

Związek zapadalności na boreliozę z warunkami pogodowym analizowano na modelu 

statystycznym, gdzie zmienną zależną była zapadalność a zmiennymi opisującymi były: czas, 

temperatura maksymalna, suma opadów. Modelowanie przeprowadzono w każdym 

województwie osobno. Wykorzystano uogólnione modele addytywne dające możliwość 

badania zależności krzywoliniowych i możliwość badania modeli wieloczynnikowych. 

 

3.3.3  Analiza wyników badań 

3.3.3.1  Zagrożenie atakami kleszczy na miejskich terenach rekreacyjnych 

Warszawa - analiza liczby kleszczy wykazała, że największe ryzyko związane z atakami 
kleszczy występuje w okresie wiosennym (kwiecień) w Łazienkach Królewskich (bardzo duże 
ryzyko) oraz w Lasku Bielańskim (duże ryzyko). Dla tych dwóch lokalizacji, stwierdzono różnice 
w występowaniu zagrożenia pomiędzy latem 2019 (odpowiednio zagrożenie średnie i średnio-
niskie) a latem 2020 (duże ryzyko). Las Kabacki stanowił obszar najbardziej bezpieczny. Ryzyko 
kształtowało się na poziomie średnio-niskim i niskim w 2019 roku i średnim w 2020. 
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Rycina 3.3.1. Zagrożenie atakami kleszczy na miejskich terenach rekreacyjnych w M.St. Warszawa 

 

Olsztyn -  we wszystkich trzech lokalizacjach badanych terenów rekreacyjnych występowało 
bardzo duże i duże zagrożenie atakami kleszczy niezależnie od pory roku. 

 

Rycina 3.3.2. Zagrożenie atakami kleszczy na miejskich terenach rekreacyjnych w Olsztynie 
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Poznań  -  rejonami o największym ryzyku kontaktu z kleszczami były tereny Uroczysko 
Golęcin (obszar o bardzo dużym i dużym ryzyku) oraz Uroczysko Malta (obszar o bardzo dużym 
ryzyku) w badanych okresach wiosennych i letnich. Obszar Cytadeli to obszar średniego i 
średnio-niskiego zagrożenia atakami kleszczy. 

 

Rycina 3.3.3. Zagrożenie atakami kleszczy na miejskich terenach rekreacyjnych w Poznaniu 

 

3.3.3.2  Badania laboratoryjne 

Przeprowadzone badania molekularne na próbkach pulowanych i analiza sekwencji wykazała 
występowanie zoonotycznych i niezoonotycznych pierwotniaków Babesia we wszystkich 
badanych miastach. W okresach wiosennych 2019 i 2020 roku B. canis i B. divergens wykryto 
w Olsztynie odpowiednio w 2,4% i 4,8% prób, a w Poznaniu w 10,9% i 1,5% prób. B. venatorum 
wykryto w 4,4% prób w Warszawie, w 2,4% w Olsztynie i 3,1% w Poznaniu. Materiał 
genetyczny B. microti stwierdzono w 4,4% prób spulowanych kleszczy w Warszawie i 3,1% w 
Poznaniu. 

W okresach letnich 2019 i 2020 roku B. canis wykryto w 8,3% prób w Warszawie i 1,5% w 
Olsztynie. W Poznaniu stwierdzono obecność B. venatorum w 2% prób. W okresach tych nie 
wykryto B. divergens i B. microti.  

W części prób, ze względu na duże zanieczyszczenie DNA nie udało się określić gatunku 
pierwotniaków babeszja i sklasyfikowano je jako Babesia spp. W sezonach wiosennych 2019 i 
2020 roku stwierdzono je w Warszawie, Olsztynie i Poznaniu w odpowiednio 15,5%, 14,6% i 
23,4% prób odławianych kleszczy. W sezonach letnich w tych samych miastach DNA Babesia 
spp. stwierdzono odpowiednio w 25%, 9% i 18,7% prób. 
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Przeprowadzone badania molekularne na próbkach pulowanych i analiza sekwencji wykazała 
występowanie bakterii A. phagocytophilum we wszystkich badanych miastach.  

W okresach wiosennych, w poszczególnych latach 2019 i 2020 roku A. phagocytophilum 
wykryto w Olsztynie odpowiednio w 17% i 19% prób, w Poznaniu w 36% i 19% prób, natomiast 
w Warszawie w 13% i 21% pulowanych próbach. W okresach letnich 2019 i 2020 roku bakterie 
A. phagocytophilum wykryto w Olsztynie w 33% i 12% prób, w Poznaniu w 20% i 12% prób, 
natomiast w Warszawie materiał genetyczny badanej bakterii wykryto u 25% i 38% prób. 

Porównując stopień zakażenia kleszczy bakteriami A. phagocytophilum w Warszawie, 
Olsztynie i Poznaniu łącznie w okresach wiosennych w latach 2019-2020, zakażonych było 
odpowiednio 18%, 18%, oraz 28% prób. W okresie letnim, w latach 2019-2020, stopień 
zakażenia prób bakteriami A. phagocytophilum w Warszawie, Olsztynie i Poznaniu wynosił 
odpowiednio 35%, 22% oraz 16%. 

 

 

Rycina 3.3.4. Porównanie stopnia zakażenia kleszczy zoonotycznymi i niezoonotycznymi 
pierwotniakami Babesia w Warszawie, Olsztynie i Poznaniu w sezonie wiosennym [dane %]. 

 

Gatunek Warszawa Olsztyn  Poznań  
B. canis* 21,6 1,5 5,6 
B. divergens** 2,7 3,1 0 
B. venatorum** 1,3 3,1 0 
B. microti ** 10,8 3,1 7,5 

*gatunki niezoonotyczne;**gatunki zoonotyczne  
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Rycina 3.3.5. Porównanie stopnia zakażenia kleszczy zoonotycznymi i niezoonotycznymi 
pierwotniakami Babesia w Warszawie, Olsztynie i Poznaniu w sezonie letnim [dane %]. 

 

Gatunek Warszawa Olsztyn Poznań 
B. canis* 3 0 1,9 
B. divergens** 0 0 0 
B. venatorum** 0 0 0 
B. microti ** 18,1 10,1 3,9 

*gatunki niezoonotyczne;**gatunki zoonotyczne 
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Rycina 3.3.6. Porównanie stopnia zakażenia kleszczy bakteriami Anaplasma phagocytophilum  w 
Warszawie, Olsztynie i Poznaniu w sezonach wiosennym i letnim 2019-2020 [dane w %] 

 

Miasto Sezon wiosenny Sezon letni 
Warszawa  18% 35% 
Olsztyn  18% 22% 
Poznań 28% 16% 
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3.3.3.3  Wyniki badań zapadalności na boreliozę z Lyme 

Zmiany zapadalności na boreliozę z Lyme w czasie 

Obserwuje się wzrostowy trend liczby raportowanych przypadków boreliozy, częściowo 
wynikający ze zmiany w sposobie raportowania wprowadzony w 2015 roku. Prezentowane 
wykresy pochodzą z modelu wieloczynnikowego, w którym znajdywała się zmienna 
reprezentująca okres po 2015 roku (Ryc. 3.3.7) 

W analizie czynników wpływających na zmienność zapadalności na boreliozę zastosowano 
model statystyczny, gdzie zmienną zależną była zapadalność, a zmienne opisujące to: czas, 
temperatura maksymalna, suma opadów, miesiąc wakacyjny.  

Modelowanie przeprowadzono w każdym województwie osobno.  W obliczeniach 
wykorzystano uogólnione modele addytywne. Równanie modelu ma postać: 

Gdzie:  

Si – funkcje obrazujące (potencjalnie nieliniowy) wpływ badanych czynników na zapadalność 

I - funkcja wskaźnikowa pozwalająca na uwzględnienie w modelu miesięcy wakacyjnych 

β - współczynnik obrazujący wartość zmiany zapadalności na boreliozę w czasie wakacji  

Wyniki przedstawiono graficznie w postaci wykresów związku temperatury i wilgotności z 
zapadalnością.  

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem programu R 4.0.1, pakiet mgcv. 
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Rycina 3.3.7. Zmiany zapadalności na boreliozę w latach 2010-2018 

 

Wpływ temperatury na zmiany zapadalności na boreliozę z Lyme w czasie 

Borelioza z Lyme jest najczęściej występującą na półkuli północnej chorobą przenoszoną przez 

kleszcze. Wg raportów pochodzących tylko z krajów europejskich, na kontynencie rejestruje 

się około 100 tys. zachorowań rocznie. W Polsce w roku 2016 zarejestrowano 21201 

przypadków (zapadalność 55,2/100 tys. ludności) i był to znaczący wzrost rejestrowanych 

zachorowań w stosunku do lat poprzednich (dane NIZP-PZH). W kolejnych latach liczba 

przypadków wynosiła w 2017r. 21512 (zapadalność 56,0/100 tyś. ludności), w 2018r. 20150 

(zapadalność 52,5/100 tys. ludności). 

Spadek o 5% liczby przypadków w 2018r. wynikał z mniejszej ilości zachorowań w pasie 

województw centralnej i północnej Polski, na co wpływ miały bardzo gorące i suche miesiące 



   
       

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia 
str. 60 

wiosenny i letni. Największy spadek, o 32,5% (z 545 w 2017r. do 368 przypadków w 2018r.) 

odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim, w województwie mazowieckim o 26,9% 

(z 2216 do 1620 przypadków), w województwie lubuskim o 22,9% (z 798 do 615). Znaczące 

spadki wystąpiły też w województwach pomorskim (o 21,8%), podlaskim (o 16,5%), 

wielkopolskim (o 10,8%) i zachodniopomorskim (o 9,8%). 

Analiza wieloczynnikowa wykazała spadek liczby przypadków w miesiącach o niskiej 
temperaturze maksymalnej. W części województw zaznaczył się liniowy wzrost liczby 
przypadków związany ze wzrostem temperatury, w części widać spłaszczenie krzywej. 
Zaobserwowano także spadek liczby przypadków przy wysokich temperaturach powietrza. 

 

 

Rycina 3.3.8. Zależność pomiędzy średnią miesięczną temperaturą maksymalną i zapadalnością na 
boreliozę w latach 2010-2018 
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Wpływ opadów na zmiany zapadalności na boreliozę z Lyme w czasie 

Analiza wieloczynnikowa wykazała słabą zależność pomiędzy zapadalnością na boreliozę z 
Lyme i średnią sumaryczną miesięczną ilością opadów (szerokie przedziały ufności). 

 

 

Rycina 3.3.9. Zależność pomiędzy średnią miesięczną sumaryczną liczbą opadów i zapadalnością na 
boreliozę w latach 2010-2018 

 

3.3.4  Podsumowanie 

Zmiany klimatyczne wpływają na dynamikę chorób zakaźnych przenoszonych przez wektory, 
wodę, żywność, gryzonie i powietrze. Ocieplenie sprzyja przetrwaniu i przenoszeniu 
patogenów i wektorów tych patogenów, determinuje rozmieszczenie geograficzne gatunków 
kleszczy, ich gęstość i dynamikę populacji, zwiększając prawdopodobieństwo zakażenia 
mikroorganizmami chorobotwórczymi ludzi i zwierząt.  

Zmiany klimatyczne to wynik oddziaływania człowieka na środowisko, wpływający na ekologię 
i epidemiologię chorób zakaźnych przenoszonych przez kleszcze. Kompleksowe podejście do 
tych zagadnień musi łączyć wyniki działań i badań specjalistów z różnych dyscyplin takich jak 
eksperci zdrowia publicznego, lekarze, weterynarze, zoolodzy, ekolodzy, biolodzy molekularni, 
epidemiolodzy, socjolodzy. Połączenie tych wysiłków z kampaniami upowszechniającymi 
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wiedzę o odpowiednim zasięgu, może przynieść sukces w zwiększaniu bezpieczeństwa dla 
zamieszkujących obszary miejskie i podmiejskie coraz mocniej zagrożone możliwością 
zakażenia patogenami przenoszonymi przez kleszcze. 

Czynniki klimatyczne mogą wpływać zarówno na aktywność kleszczy jak i na liczbę ludzi 
przebywających na terenach, na których ryzyko ataku kleszcza jest wyższe. Poszczególne 
stadia wymagają odpowiednich temperatur mających wpływ na cykl rozwojowy kleszczy, 
produkcję jaj, gęstość populacji i rozmieszczenie.  

Na obszarach, gdzie obniżony poziom letnich opadów pokrywa się z podwyższonymi letnimi 
temperaturami, przeżycie, aktywność, gęstość rozmieszczenia I. ricinus prawdopodobnie 
ulega obniżeniu z powodu ich podatności właśnie na wysychanie. W wilgotności poniżej 80% 
samice kleszczy nie składają jaj, a w już złożonych nie następuje rozwój embrionalny. Znajduje 
to odzwierciedlenie w spadku liczby zakażeń krętkami Borrelia burgdorferi odpowiedzialnymi 
za boreliozę z Lyme, co potwierdzono w analizach. 

Przeprowadzone badania środowiskowe na terenach rekreacyjnych trzech miast Warszawy, 
Poznania i Olsztyna wykazały stałe występowanie kleszczy zakażonych pierwotniakami 
Babesia sp. oraz bakteriami Anaplasma phagocytophilum w dużych aglomeracjach miejskich. 
Rejonami o największym ryzyku kontaktu z kleszczami były tereny wokół zbiorników wodnych 
i wzdłuż rzek np. Uroczysko Golęcin (obszar o bardzo dużym i dużym ryzyku) oraz Uroczysko 
Malta (obszar o bardzo dużym ryzyku) w Poznaniu, Łazienki Królewskie w Warszawie oraz 
wszystkie trzy tereny rekreacyjne Olsztyna w badanych okresach wiosennych i letnich.  

Preferencja zasiedlenia tych miejsc powinna skupiać szczególną uwagę służb miejskich co do 
odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych zieleni (częste koszenie traw, likwidacja zarośli i 
drobnych gryzoni). 

 

3.4  Identyfikacja klimatozależnych skutków zdrowotnych: obszar chorób przenoszonych 
przez wektory - KZM i inne czynniki wirusowe 

Czynniki wirusowe mogą być przenoszone przez stawonogi, takie jak: kleszcze oraz komary, 
muchy piaskowe i in. W Polsce podstawowym zakażeniem wirusowym przenoszonym przez 
kleszcze jest odkleszczowe zapalenie mózgu (kzm). Północno-wschodnie tereny Polski 
stanowią obszar endemicznego występowania tego wirusa. Wirusa KZM wykrywano także 
podczas badań naukowych w innych regionach takich jak: Lubelszczyzna, Dolny Śląsk i in. 
Nowym rezerwuarem wirusa KZM okazał się inwazyjny gatunek kleszcza Dermacentor 
reticulatus. Jednak większość czynników wirusowych wywołujących zakażenia u ludzi w 
Europie przenoszone są poprzez komary, w tym bardzo powszechny na całym kontynencie 
Culex pipiens (przenoszący m.in. zakażenia West Nile Virus) oraz gatunki nowe, inwazyjne, czyli 
Aedes aegypti oraz Ae. albopictus i in.  

Rozszerzaniu się obszarów występowania wektorów zakażeń wirusowych na nowe tereny 
towarzyszy pojawianie się na nich zakażeń, które wcześniej tam nie były obserwowane. Wzrost 
zachorowalności na kzm na północy Szwecji i Norwegii widoczny jest w ostatnich 30 latach. 
Uważa się, że, na zmiany obszaru występowania jak również gęstość występowania wektorów 
wpływ mają warunki klimatyczne takie jak: łagodniejsze i krótsze zimy, które powodują 
wydłużone okresami aktywności kleszczy. Same zmiany klimatyczne są jednak jednym z 
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elementów tego zjawiska. Inne potencjalne przyczyny obejmują zmianę wzorców użytkowania 
gruntów, szczególnie ekspansję siedlisk gryzoni- głównych rezerwuarów wirusa KZM, a także 
zwiększoną ilość dużych żywicieli dla dorosłych kleszczy (zwierzyna płowa), zmiany w 
rekreacyjnej i zawodowej działalności człowieka (wtargnięcie do naturalnych siedlisk kleszczy). 

3.4.1  Cel i zakres zadania w ramach Działania 3 

Celem tej części Działania 3 była analiza danych w piśmiennictwie oraz danych z nadzoru 
epidemicznego w zakresie zakażeń wirusowych przenoszonych przez wektory, ze szczególnym 
uwzględnieniem wirusowego zapalenia mózgu (kzm). Analizowano zmiany aktywności 
wirusów, zapadalności na kzm lub zachorowanie wywołane przez WNV w Europie i w Polsce 
w odniesieniu do danych klimatycznych. W tej części Działania 3 nie wykonywano badań 
laboratoryjnych.  

 

3.4.2  Materiały i metody badawcze 

Materiał stanowiły publikacje: 

1. ECDC (raporty roczne, raporty okresowe) 

2. WHO 

3. Biuletyny CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE lata: 1999 -2019, NIZP-PZH i GIS, 
Warszawa 

4. Dwutygodniówki EpiMed 

5. Publikacje naukowe dostępne w National Center for Biotechnology Information 

Ponadto materiał stanowiły dane, do których uzyskano dostęp w trakcie trwania projektu: 

1. Dane klimatyczne w zakresie wybranych parametrów oraz z wybranych stacji 
pomiarowych na terenie Polski  

2. Dane z nadzoru epidemicznego nad kzm w Polsce w ostatnich 20 latach – w zakresie 
bardziej szczegółowym niż prezentowane w Biuletynach i dwutygodniówkach (baza 
Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH) 

3. Dane nt. Ogólnej Chorobowości Szpitalnej – w zakresie wybranych jednostek 

chorobowych (baza Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu zdrowia Ludności NIZP-PZH) 

 

3.4.3  Analiza wyników badań w kierunku wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) 

3.4.3.1  Zmiany występowania wektorów wirusa kleszczowego zapalenia mózgu.  

Kleszczowe zapalenie mózgu jest ciężką postacią zakażenia wywołanego przez wirusa KZM, 
który występuje endemicznie na terenie naszego kraju, a zakażenie przenoszone jest przez 
kleszcze, głównie Ixodes ricinus. W obrębie gatunku wirusa kleszczowego zapalenia mózgu 
(Tick Borne Encephalitis Virus, TBEV) wyróżnia się 3 podtypy różniące się obszarem 
występowania oraz ciężkością zachorowań. W Europie Zachodniej i Centralnej zachorowania 
kleszczowego zapalenia mózgu wywołane są przez podtyp europejski (TBEV-CE). 
Zachorowania te są zwykle dwufazowe, w pierwszej fazie objawy często przypominają tzw. 
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zachorowanie grypopodobne. 2 faza zachorowania występuje tylko u części chorych i wówczas 
może dojść do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. Śmiertelność wynosi ok. 1%, ale u 
prawie 50% osób, u których wystąpiły symptomy ze strony ośrodkowego układu nerwowego  
całkowite ustąpienie objawów może potrwać nawet rok lub dłużej. Natomiast zakażenia 
wywołane podtypem Syberyjskim (TBEV-Sib) i Dalekowschodnim (TBEV-FE) charakteryzują się 
znacznie wyższą śmiertelnością oraz znacznie poważniejszymi neurologicznymi powikłaniami 
w przebiegu zachorowania niż podczas zakażenia podtypem Europejskim (TBEV-CE). Na 
terenie Polski oraz Europy dominuje wirus typu TBEV-CE, natomiast wirusy podtypu 
Syberyjskiego i Dalekowschodniego aktywne są na terenach Rosji (Syberia), na Dalekim 
Wschodzie, w Mongolii, Kazachstanie i Kirgistanie (5). W ostatnich latach zaobserwowano 
ekspansję wirusa podtypu Syberyjskiego na zachód. W 2015r. w Finlandii stwierdzono 2 zgony 
w wyniku zakażenia wirusem TBEV-Sib. Także w Moskwie w ostatnim czasie stwierdzano 
zakażenia tym wirusem. Równolegle stwierdzano rozszerzanie się zasięgu występowania 
kleszczy z gatunku I. persulcatus, który jest wektorem TBEV-Sib. Ostatnio wykryto je na 
półwyspie Skandynawskim oraz w krajach nadbałtyckich (16).  

W badaniach terenowych prowadzonych w ramach tego projektu nie stwierdzono obecności 
kleszczy I. persulcatus.  

W ostatnich latach potwierdzono, że kleszcze Dermacentor reticulatus stanowią kolejny 
wektor zakażeń wirusem KZM w Europie. Kleszcze te zasiedlają tereny o podobnych 
warunkach jak I. ricinus, najchętniej wilgotne stanowiska, lasy bagienne okresowe zalewane, 
ale także tereny bardziej suche takie jak ugory, łąki z zaroślami, także tereny podmiejskie i 
miejskie w dużych aglomeracjach. Podobnie jak I. ricinus oczekuje na kolejnego gospodarza na 
źdźbłach trawy itp. Człowiek jest przypadkowym gospodarzem i zakażenie dalej nie jest 
przekazywane - z wyjątkiem opisanego przypadku przekazania zakażenia wirusem KZM 
poprzez przeszczep narządów pobranych od dawcy w etapie wiremii (6,19). 

D. reticulatus jest kleszczem, który znacznie zwiększył swój zasięg występowania w Europie w 
ostatnich latach, także w Polsce. Jest uznawany za gatunek inwazyjny.  

 

 

  



   
       

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia 
str. 65 

Kleszcz Aktualny (2020r.) obszar występowania z zaznaczonymi nowymi, w stosunku do lat wcześniejszych (2012-
2014), obszarami (ramka), na których wykryto obecność kleszcza (dane ECDC) 
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https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/images/Ixodes-ricinu-2020-09.png  
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https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/images/Dermacentor-reticulatus-2020-09.png  

Rycina 3.4.1. Aktualny (2020r.) obszar występowania z zaznaczonymi nowymi, w stosunku do lat 
wcześniejszych (2012-2014), obszarami (ramka), na których wykryto obecność kleszcza (wg. danych 
ECDC, 10)  

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/images/Ixodes-ricinu-2020-09.png
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/images/Dermacentor-reticulatus-2020-09.png
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Głównym czynnikiem wpływającym na występowanie zakażeń kzm jest aktywność kleszczy. 
Na aktywność kleszczy ma wpływ temperatura (8°C - 10°C stanowi próg, od którego kleszcze 
są aktywne) oraz wilgotność względna – optimum ok. 80%. 

W ostatnich dekadach zaobserwowano zwiększenie obszaru występowania I. ricinus : 

1. coraz wyżej położone tereny: w Austrii znajdowano je na wysokości 1560 m.n.p.m, w 
Szwajcarii – 1450 m n.p.m., w Czechach – 1270 m n.p.m. Dobrą ilustracją zmian są 
badania przeprowadzone w Bośni i Hercegowinie: w latach ‘50 kleszcze I .ricinus 
znajdowano do wysokości 800 m n.p.m., w latach ‘60 – 900 m n.p.pm., natomiast w 
2010r. – do wysokości 1190 m n.p.m. (22) 

2. tereny położone coraz dalej na północ: szczególnie na Półwyspie Skandynawskim (15) 

3. nowe tereny: Wielka Brytania, Niderlandy (12,18) 

Wpływ na zmianę obszarów występowania kleszczy mają na pewno warunki klimatyczne, a 
szczególnie obserwowany wzrost temperatury w regionach północnej Europy (13,24). 
Łagodniejsze zimy oraz dogodne warunki wegetacyjne dla zwierząt stanowiących 
podstawowych żywicieli dla kleszczy oraz rezerwuar dla wirusa KZM, czyli gryzoni, 
owadożernych i in. powodują, że wzrasta zasięg oraz gęstość populacji kleszczy oraz 
zapadalność na kzm w Szwecji. Natomiast przypadki lokalnej transmisji wirusa KZM opisano w 
ostatnich latach w Wielkiej Brytanii, Niderlandach, Danii – czyli na terenach, na których do tej 
pory wirus ten nie występował (10,12,15,16,18,22). W Europie można zauważyć tendencję 
wzrostową zapadalności na kzm w poszczególnych krajach w ostatnich latach (zgłaszanie TBE 
w systemie TESSy od 2012r.) np. w Austrii w 2012r. zapadalność na kzm wynosiła 0,5/100 tys., 
a w 2018r. – 1,9/100tys. W Niemczech obserwuje się trend wzrostowy zapadalności z 
0,3/100tys. w 2012r. do 0,7/100 tys. w 2018r. W niektórych krajach wzrasta liczba wykrytych 
przypadków np. we Francji w 2018r. zgłoszono 25 zachorowań a we wcześniejszych latach – 
było to w zakresie 0-15 (10). Podobnie w Holandii w 2018r. zgłoszono 6 przypadków kzm, a 
udowodniono występowanie wirusa KZM na terenie tego kraju począwszy od 2016r. (12). W 
2020r. wiosną (IV-V.2020) stwierdzono liczne ognisko zakażeń wirusem KZM we Francji. 26 
osób zachorowało po spożyciu niepasteryzowanego sera koziego z lokalnej farmy. Natomiast 
w południowych landach Niemiec stwierdzono w tym roku (2020r.) znaczny wzrost liczby 
kleszczy w stosunku do lat poprzednich (3 -krotnie więcej form imago I. ricinus w stosunku do 
2019r.). W efekcie 90% z 567 zgłoszonych w 2020r. (do 37 tygodnia) przypadków były to 
zachorowania w południowej części kraju (10).  

POLSKA. W Polsce nie jest prowadzony monitoring występowania kleszczy i wirusa KZM, ale 
dostępne są wyniki badań naukowych prowadzonych przez wiele zespołów. Na podstawie 
danych w piśmiennictwie uaktualniono mapę występowania wirusa KZM – jednak badania 
nadal trwają i mapa powinna być stale aktualizowana.  
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Rycina 3.4.2. Wyniki badań nad występowaniem wirusa kleszczowego zapalenia mózgu w kleszczach 
w Polsce (1-4,7,8,14,17,20,23,25-28).Kolor czerwony – wielokrotnie wykrywano zakażone kleszcze na 
tym terenie; kolor żółty-pomarańczowy – wykryto wirusa KZM; kolor szary – nie wykryto wirusa KZM. 

Obszary, gdzie najczęściej wykrywano aktywność wirusa KZM, w regionie Północno-
wschodniej Polski, w województwie Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim, pokrywają się z 
najwyższą liczbą przypadków kzm - każdego roku stanowi odpowiednio ok. 45% i 25% 
wszystkich zgłoszonych zachorowań na kzm. Wirusa wykrywano także w innych regionach: w 
Lubelskim, Śląskim, Wielkopolskim i Zachodnio-Pomorskim oraz w Centralnej Polsce, jednak 
nie zawsze wykrycie obecności wirusa pokrywało się ze wzrostem zgłoszonych przypadków 
kzm. 

3.4.3.2  Analiza danych z nadzoru nad zachorowaniami na kzm z okresu ostatnich 20 
lat. 

Liczba zachorowań w Polsce waha się od 101 do 351 rocznie. Ogółem w czasie 20 lat zgłoszono 
do nadzoru 4791 zachorowań na kzm w Polsce, w tym na Podlasiu 2263 zachorowania, co 
stanowi ogółem 47,2% wszystkich zachorowań.  

Analiza w 10-letnich okresach wykazała jednak lekki trend wzrostowy:  

• ogółem w czasie 1999-2008 – zgłoszono 2136 zachorowań  

• a w następnych 10 latach (2009-2018) – 2390 zachorowań czyli o ok. 12% więcej niż w 
poprzedzającym okresie 10 lat.  

• Zauważyć należy, że odsetek zachorowań w Podlaskim pozostał na podobnym poziomie – 
46,6% w latach 1999-2008 vs 48,5% w latach 2009-2019, co wskazuje na trend wzrostu udziału 
zachorowań na kzm w innych regionach. 

 

obszar w którym 
wykrywano 
zakażenia zwierząt 
hodowlanych 
wirusem KZM 
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Rycina 3.4.3. Liczba zachorowań na kzm w Polsce w latach 1999-2019 (9) 

Sporadyczne zachorowania, a w efekcie poniżej 1% ogółu zachorowań na kzm zgłoszonych w 
ciągu 20 lat, występują w 7 województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, podkarpackim, 
pomorskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Województwo Lubuskie 
zdecydowanie różni się od pozostałych wymienionych: w czasie ostatnich 20 lat zgłoszono 
jedynie 2 zachorowania na kzm. Natomiast co roku, ogółem, najwięcej zachorowań jest w 
województwie podlaskim (ok.45%), następnie warmińsko-mazurskim (ok.20% zachorowań w 
danym roku), w dalszej kolejności: województwo mazowieckie, niekiedy wymiennie z 
województwem dolnośląskim. W pozostałych województwach liczba przypadków kzm nie jest 
zbyt wysoka, ale co roku wykrywane są te zakażenia (9). Wyraźnie zauważyć można 2 strefy 
na mapie Polski, co pokazuje mapa poniżej.  

 

 

Rycina 3.4.4. Różnice w raportowaniu zachorowań na kzm w województwach w latach 1999-2019 
(kolorami oznaczono województwa w zależności od zgłaszanej liczby kzm (N) oraz zapadalności: kolor 
czerwony - najwyższa N/zapadalność co roku; kolor różowy - 2 miejsce pod względem N i zapadalności; 
kolor pomarańczowy - 3 miejsce; kolor żółty - stały niewielki poziom zgłaszanych przypadków kzm; 
kolor zielony – pojedyncze ale nie co roku zgłaszane zachorowania na kzm; kolor niebieski – przeważnie 
brak zgłaszanych przypadków kzm). Znakami ? zaznaczono 2 województwa które odbiegają znacząco 
od sąsiednich, w których regularnie zgłaszane są przypadki kzm 
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Analiza zmian zapadalności na kzm – wg województw 

Na rycinie poniżej umieszczono analizę zmian zapadalności na kzm w Polsce w czasie 20 lat 
(1999-2019) w poszczególnych województwach. W niektórych województwach widać trend 
wzrostowy w ostatnich latach: dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, świętokrzyskie, 
wielkopolskie i zachodniopomorskie. Natomiast spadek w ostatnich latach widoczny jest w 
województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim i podlaskim. Oznacza to, że analiza 
parametrów klimatycznych musi być także prowadzona wg. województw.  

 

Rycina 3.4.5. Zapadalność na kzm w poszczególnych województwach w latach 1999-2019 (ze względu 
na duże różnice w poszczególnych województwach - na każdym wykresie zastosowano inną skalę) 
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B. Sezonowość zachorowań na kzm 

Innym elementem, który ulega zmianom pod wpływem czynników klimatycznych, jest różny 
rozkład zachorowań w poszczególnych sezonach, kwartałach w kolejnych latach. Ogółem 
liczba zgłoszonych przypadków kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce wahała się w 
ostatnich 20 latach od 101 do 351 (9). 

Na wykresie przedstawiono związek liczby raportowanych do nadzoru przypadków kzm oraz 
liczby hospitalizowanych przypadków (ICD-10 A84 = kzm). 

 

Rycina 3.4.6. Liczba zachorowań na kzm wg meldunków epidemicznych oraz wg danych bazy Ogólna 
Chorobowość szpitalna w latach 2008-2018 (29) 

Na wykresie wyraźnie widać sezonowość zachorowań na kzm oraz lekkie opóźnienie w 
raportowaniu do nadzoru. Najwięcej zachorowań zgłaszanych jest zwykle w III kwartale i 
stanowią one ok. 46-58% wszystkich przypadków w danym roku, jednak w ostatnich latach 
znacznie wzrasta udział zachorowań zgłaszanych w okresie jesienno-zimowym (IV i I kwartał). 
W 2017 r. 50% zachorowań zgłoszono w IV kwartale. Jednym z możliwych wyjaśnień tego 
zjawiska była tzw. wyjątkowo ciepła jesień i zima 2017. Natomiast w latach 2018-2019 widać 
wyraźny trend do wzrostu udziału zakażeń w I kwartale (odpowiednio 6% i 8%). W tych latach 
obserwowano dodatnią i wysoką temperaturę w zimie, a nawet raportowano aktywność 
kleszczy. 

  

Rycina 3.4.7. Rozkład procentowy zachorowań na kzm w latach 2015-2019 wg kwartałów (9) 
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Analiza wpływu możliwości diagnostyki różnicującej wirusowe zapalenia mózgu w danych 
regionach 

Porównano zapadalność oraz hospitalizację w latach 2008-2019 w Polsce z powodu kzm (wg. 
ICD-10 A84.1) oraz wirusowego zapalenia mózgu nieokreślonego pochodzenia (wg ICD-10 
A86) (9). W przebiegu krzywej A86 widać pewną zależność od pory roku, ale zmiany 
hospitalizacji w przebiegu kzm są zdecydowanie zależne od pory roku. 

  

Rycina 3.4.8. Rozkład w czasie zgłaszanych zachorowań na kzm oraz na wirusowe nie określone 
zapalenie mózgu (A86) (9,29)  

Na rycinie poniżej widać zróżnicowanie regionów Polski także pod względem zgłaszanych 
zachorowań na wirusowe zapalenie mózgu o nieustalonej etiologii (A86) (9,29). Szczególnie 
interesująca wydaje się wysoka zapadalność na A86 w regionach, w których przypadki kzm 
zgłaszane są sporadycznie: Podkarpacie, Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Śląsk Wielkopolska. 
Wskazane byłoby zaplanowanie na tych terenach aktywnego badania mającego na celu 
weryfikację rozpoznania A86 i stwierdzenia jakie czynniki wirusowe były przyczyną 
zachorowań. 

  

Rycina 3.4.9. Porównanie zapadalności na kzm (A84.1.) oraz wirusowe nieokreślone zapalenie mózgu 
(A86) w 2018r.  wg województw (9,29).  
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Badania nad ewentualnym wpływem niepełnej diagnostyki zakażeń wirusowych na 
raportowanie przypadków kzm powinny być kontynuowane, najlepiej w ramach nadzoru 
aktywnego lub badań naukowych. 

3.4.3.3  Analiza zapadalności na kzm i parametrów klimatycznych 

Na podstawie danych w piśmiennictwie i warunków optymalnych do rozwoju kleszczy I. ricinus 
oraz D. reticulatus (wektorów wirusa KZM) wybrano 2 podstawowe parametry klimatyczne do 
analiz 

a. temperatura 

b. wilgotność względna 

c. Uwzględniono także aktywność ludzi, czyli najwyższą w okresie wakacyjnym (lipiec-
sierpień) 

Zastosowano model statystyczny, gdzie zmienną zależną była zapadalność, a zmienne 
opisujące to: czas, temperatura maksymalna, suma opadów, miesiąc wakacyjny.  

Modelowanie przeprowadzono w każdym województwie osobno.  W obliczeniach 
wykorzystano uogólnione modele addytywne. Równanie modelu ma postać: 

Gdzie:  

Si – funkcje obrazujące (potencjalnie nieliniowy) wpływ badanych czynników na zapadalność 

I - funkcja wskaźnikowa pozwalająca na uwzględnienie w modelu miesięcy wakacyjnych 

β - współczynnik obrazujący wartość zmiany zapadalności na kzm w czasie wakacji  

Wyniki przedstawiono graficznie w postaci wykresów związku temperatury i wilgotności z 
zapadalnością.  

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem programu R 4.0.1, pakiet mgcv. 
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3.4.3.4  Wyniki analiz 

 

Rycina 3.4.10. Zależność pomiędzy średnią miesięczną temperaturą maksymalną i zapadalnością na 
kzm w latach 2010-2018 (9,29) 

Zwraca uwagę, że w województwach, w których zapadalność na kzm w ostatnich latach jest 
na podobnym poziomie lub spadła, to jednocześnie wysokie temperatury towarzyszą 
spadkowi zapadalności na kzm. Jednocześnie takiej tendencji nie widać w województwach o 
stwierdzonym wzroście zapadalności w ostatnich latach.  

Kolejnym parametrem bardzo istotnym z punktu widzenia biologii kleszcza jest wilgotność 
względna. Analizie poddano sumę opadów. W większości województw, z wyjątkiem 
podlaskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, widać wyraźny spadek zapadalności w 
zależności od sumy opadów. Im opady większe tym zapadalność niższa. Jednym z wyjaśnień 
może być analiza behawioralna: prawdopodobnie silne opady powodują, że turyści pozostają 
w domach a mieszkańcy ograniczają swoją aktywność do minimum.   
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Rycina 3.4.11. Zależność pomiędzy sumą opadów miesięcznie i zapadalnością na kzm w latach 2010-
2018 (9,29) 

 

3.4.3.5  Podsumowanie: zachorowania wywołane przez wirusa KZM 

1. W Polsce wyraźnie widać podział na regiony, w których raportowane są zachorowania na 
kzm oraz obszary, gdzie te zachorowania nie są wykrywane. Wymagane są dalsze badania 
obejmujące badania populacji w wybranych regionach w celu stwierdzenia czy faktycznie 
mieszkańcy tych regionów nie są narażeni na zakażenie wirusem KZM. Porównanie 
zapadalności na kzm oraz wirusowego zapalenia mózgu o nieokreślonej etiologii (A86) w 
poszczególnych województwach może wskazywać na konieczność przeprowadzenia 
badań weryfikujących rozpoznanie wg ICD-10 A86 w wybranych regionach lub 
wprowadzenie tam aktywnego nadzoru epidemiologicznego nad kzm. 

2. Zmiany klimatyczne wpływają na zmiany obszarów i czas występowania wektorów zakażeń 
wirusowych u ludzi. Wirusowe zapalenie mózgu (kzm) jest chorobą ściśle związaną z 
aktywnością kleszczy, która obecnie ulega zmianie. Ciepłe zimy powodują stałą aktywność 
kleszczy a tym samym możliwość zakażenia ludzi wirusem KZM w ciągu całego roku.  

3. Zauważyć można niewielką tendencję do wzrostu ogólnej liczby zachorowań na kzm w 
Polsce w latach 2009-2018 w stosunku do lat 1999-2008. Różnica ta wydaje się wynikać 
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zarówno ze wzrostu liczby zachorowań na kzm na terenach endemicznych (Podlasie oraz 
Warmia i Mazury), jak i na terenach do tej pory nie zgłaszających (lub sporadycznie) tych 
zakażeń (np. Wielkopolska, zachodnie Pomorze). W regionach tych stwierdzono zależność 
między wysoką temperaturą w ostatnich latach a wzrostem zapadalności na kzm.  

4. Zarówno temperatura, jak i suma opadów mają wpływ na aktywność kleszczy, a tym 
samym zapadalność na kzm, jednak ta relacja nie jest prosta i wymaga dalszych analiz 
wieloczynnikowych. Należy także przeprowadzić dokładniejsze analizy behawioralne ludzi 
w zależności od zmian pogody, wpływu zmian klimatu na mobilność ludzi i ich zachowania, 
hobby. 

 

3.4.4  Analiza zmian w Europie zachorowań u ludzi wywołanych przez wirusa gorączki 
Zachodniego Nilu (WNV) 

Wirus gorączki Zachodniego Nilu (West Nile Virus, WNV), po raz pierwszy wyizolowany w 
1937r. w Ugandzie, obecnie występuje nie tylko w Afryce, ale także na Bliskim Wschodzie, 
Europie, w Ameryce Północnej i Południowej oraz Oceanii. Podobnie jak wirus KZM 
(kleszczowego zapalenia mózgu) należy do rodzaju Flavivirus, posiada osłonkę, a genom 
stanowi jednoniciowe RNA o dodatniej polarności. Do zakażenia człowieka dochodzi w wyniku 
ukąszenia komara zakażonego tym wirusem. Człowiek, podobnie jak konie i inne ssaki, jest 
przypadkowym gospodarzem, a zakażenie nie jest dalej przekazywane w cyklu gospodarz- 
wektor. Typowy cykl życiowy WNV obejmuje przede wszystkim ptaki migrujące lub ptaki 
migrujące i osiadłe, a zakażenie przekazywane jest przez wektory jakim są komary, w 
szczególności Culex pipiens i Culex modestus. Zachorowanie człowieka obserwowane jest 
stosunkowo rzadko, ok. 80% zakażeń przebiega bezobjawowo lub z łagodnym przebiegiem, 
czyli gorączka Zachodniego Nilu, WNF. U osób starszych, w immunosupresji lub z innymi 
chorobami metabolicznymi wzrasta ryzyko wystąpienia postaci zakażenia (WNND), prowadząc 
do zapalenia mózgu i/lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Śmiertelność w przypadku 
WNND wynosi nawet 17%.  

Wirus ten pojawił się w Europie już w połowie XX w. i stopniowo rozszerzał swoje terytorium, 
dzięki przede wszystkim aktywności człowieka (transport, handel itp.). Wektorem WNV jest 
bardzo powszechny na naszym kontynencie komar (Culex pipiens), ale dopiero w ostatnich 
latach WNV pojawił się w krajach centralnej i północnej Europy, co prawdopodobnie wiązać 
można także ze zmianami klimatycznymi, podwyższoną średnią temperaturą miesięcznie i w 
roku. W 2018r. ECDC ogłosiło alert w związku z licznymi, znacznie liczniejszymi niż w latach 
poprzedzających, zakażeniami ludzi. W 2018r. zgłoszono w systemie TESSy 1503 zachorowania 
ludzi w krajach EU oraz 580 w krajach stowarzyszonych (EEA). Natomiast w latach 2011-2017 
zgłoszono ogółem 1832 zachorowania. Na uwagę zasługuje fakt wydłużenia okresu 
występowania zakażeń u ludzi – zwykle zachorowania pojawiają się ok. 25-26 tygodnia roku, 
a kończą się ok. 39-42 tygodnia roku. W 2018r. pierwsze zachorowanie człowieka zgłoszono w 
22 tygodniu a ostatnie w 46 tygodniu (11). Niewątpliwie ma to ścisły związek z warunkami 
klimatycznymi i aktywnością komarów.  

Obecnie zachorowania ludzi są co roku raportowane w takich krajach europejskich jak: Grecja, 
Rumunia, Węgry, Włochy, Francja, a ostatnio także Bułgaria, Niemcy. Mniej regularnie, ale 
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także zgłaszane zachorowania ludzi są w następujących krajach: Cypr, Austria, Hiszpania, 
Niderlandy, Słowacja, Czechy.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt zasiedlenia terytorium: 

• Niemiec przez komary zakażone WNV – począwszy od 2018r. obserwowane tam były 
zakażenia ptaków oraz koni. W 2019r. na tych samych terenach, na których rok wcześniej 
stwierdzano ogniska zakażeń wśród zwierząt, wystąpiły nie tylko ogniska enzootyczne, ale 
także zakażenia ludzi wywołane lokalną transmisją WNV. W 2020r. obszar występowania 
zakażeń u zwierząt oraz u ludzi na terytorium Niemiec uległ zwiększeniu. Obszary 
występowania wirusa w Niemczech to: Saksonia, Saksonia-Anhalt, Brandenburgia oraz 
okolice Berlina.  

• Niderlandy – w 2020r. stwierdzono po raz pierwszy zakażenia ludzi w wyniku lokalnej 
transmisji wirusa.  

• Hiszpanii – w roku ubiegłym stwierdzono ogniska wśród koni, a w 2020r. liczne 
zachorowania u ludzi.  

W 2020r. po raz pierwszy wystąpiły ogniska zachorowań wśród koni w Portugalii, tak więc 
istnieje obawa, że w roku następnym mogą wystąpić także zachorowania u ludzi.  

Oznacza to, że WNV znacznie zwiększył obszar swego występowania w ostatnich 4 latach, w 
2020r. wystąpił po raz pierwszy w regionach: Pazardzhik w Bułgarii, Badajoz w Hiszpanii, 
Utrecht w Niderlandach, w Niemczech: Barnim, Ostprignitz-Ruppin, saalekreis, Halle i Meissen 
(11). 

Sezon występowania zachorowań wywołanych przez WNV różni się w poszczególnych latach: 

• 2018r. – początek 22 tydzień – koniec – 46 tydzień 

• 2019r. – początek 25 tydzień – koniec – 43 tydzień 

• 2020r. – początek 25 tydzień – koniec?? Raport przygotowywany jest na dzień 15 listopada 
i w 46 tygodniu (6-12.11.2020) stwierdzono kolejne zachorowania wywołane przez WNV 
u ludzi w Niderlandach 

Oznacza to, że łagodna i ciepła jesień pozwalająca na utrzymanie aktywności komarów np. w 
pomieszczeniach oraz w środowisku naturalnym sprzyja wydłużaniu sezonu występowania 
tych zakażeń u ludzi.  

Tabela 3.4.1. Porównanie zachorowań u ludzi wywołanych przez WNV w krajach EU oraz 
sąsiednich/stowarzyszonych w latach 2019-2020 (11) 

2019/ 
Kraj 

Liczba zachorowań 
wśród ludzi 

2020/ do 12.11.2020 
Kraj  

Liczba zachorowań 
wśród ludzi 

Grecja 223 Grecja 143 

Rumunia 66 Hiszpania 77 

Włochy 53 Włochy 66 

Węgry 36 Niemcy 13 

Cypr 16 Rumunia 6 
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Bułgaria 5 Niderlandy 6 

Austria 4 Węgry 3 

Niemcy 4 Bułgaria 1 

Francja 2     

Słowacja 1     

Ogółem EU 410 Ogółem EU 315 

Liczba zgonów - 
ogółem kraje EU 

50 Liczba zgonów - ogółem 
kraje EU 

36 

Kraje sąsiadujące/stowarzyszone z EU – liczba zachorowań WNND 

Serbia 27 Izrael 17 

Turcja 10    

Izrael 10    

Płn. Macedonia 6    

 

3.4.4.1  Podsumowanie WNV 

1. Wirus gorączki Zachodniego Nilu (WNV) znacznie rozszerzył terytorium swojego 
występowania w Europie docierając do granic Polski (Niemcy, Słowacja, a w 2019r. 
Czechy); 

2. Sezon występowania zakażeń WNV wydłuża się w zależności od warunków pogodowych 
w danym roku; 

3. Wystąpienie zachorowania u ludzi na ogół poprzedzone jest ogniskami u zwierząt: ptaków 
migrujących oraz koni; 

4. Wskazane jest monitorowanie zakażeń u koni oraz u ptaków migrujących także w Polsce 
w celu wykrycia pojawienia się WNV na terenie Polski; 

5. Należy zabezpieczyć możliwości diagnostyczne w kierunku zakażeń WNV u ludzi także w 
Polsce. 

3.4.5  Podsumowanie końcowe -wirusowe zakażenia przenoszone przez wektory 

Zmiana klimatu ma nie tylko bezpośredni wpływ na cykle życiowe kleszczy lub komarów. 
Zmiana klimatu powoduje także migracje ludności i osadnictwo na nowych terenach, 
powstawanie nowych ekosystemów, większą lub zmieniającą się różnorodność biologiczną, 
powstawanie nowych szlaków migracyjnych ptaków, modyfikacje w użytkowaniu gruntów i 
zmiany pokrycia roślinnością terenu, zmianę wzorców behawioralnych u ludzi. Złożony 
łańcuch procesów sprawia, że określenie najbardziej istotnych czynników odpowiedzialnych 
za zmiany w występowaniu poszczególnych chorób są często trudne do ustalenia. 
Niewątpliwie jednak zmiany klimatyczne do tych czynników należą. 

W przedstawionych analizach wskazano, że: 
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1. Zakażenia wirusowe przenoszone przez wektory, takie jak kleszcze I. ricinus oraz D. 
reticulatus, w dużej mierze zależą od aktywności tych kleszczy. Zwiększanie obszarów 
występowania tych kleszczy powodować może większe narażenie ludzi na zakażenie; 

2. Zwiększony obszar występowania narażenia powinien iść w parze z rozszerzoną 
diagnostyką zakażeń wirusowych ośrodkowego układu nerwowego, co oznacza 
konieczność weryfikacji dostępnej diagnostyki wirusologicznej, także na terenach nie 
endemicznych kzm.  

3. Wykazano wpływ czynników klimatycznych takich jak: średnia temperatura maksymalna 
oraz suma opadów, na występowanie zakażeń przenoszonych przez kleszcze co oznacza, 
że ciepłe zimy mogą powodować narażenie na zakażenie wirusem KZM przez cały rok. 
Oznacza to konieczność zweryfikowania i ewentualnie uaktualnienie procedur 
różnicowania zapaleń mózgu przez lekarzy. 

4. W związku z pojawieniem się zakażeń WNV w krajach sąsiadujących z Polską należy 
włączyć w rutynowe procedury różnicowania zapaleń mózgu i opon mózgowo-
rdzeniowych także diagnostykę w kierunku zakażeń WNV.  

 

3.4.6  Piśmiennictwo 

1.Biernat B at al. Acta Parasitologica, 2016; 2. Biernat B. Acta Parasitol. 2016; 3. Biernat B.et 
al. AAEM, 2014; 4. Biernat et al. Exp Appl Acarol, 2014; 5. Charrel RN et al..Clin Microbiol Infect 
2004;10:1040-1055; 6. Chitimia‑Dobler et al. Parasites Vectors, 2019; 12:90; 7. Cisak E. et al. 
Bull Vet Inst Pulawy 2012; 8. Cuber P. et al. Ticks Tick Borne Dis, 2015; 9. Czarkowski MP et al. 
Biuletyn CHOROBY ZAKAŹŃE I ZATRUCIA W POLSCE roczniki: 1999 -2019, NIZP-PZH i GIS, 
Warszawa; 10. dane ECDC:https://www.ecdc.europa.eu/en/tick-borne-encephalitis; 11. Dane 
ECDC:https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease data/ 
disease -data-ecdc; 12. Dane RIVM:https://www.rivm.nl/en/news/spread-of-tick-borne-
encephalitis-virus-in-netherlands; 13. Estrada-Peña A et al. Pathogens. 2020 May 1;9(5):345; 
14. Grzybek M et al. Emerg Microbes Infect. 2018; 15. Jaenson et al. Parasites & Vectors, 
2018;11:477; 16. Jaenson et al. Parasites Vectors, 2019;12:559; 17. Katargina O et al. PLoS 
One. 2013; 18. Kreusch TM et al. Euro Surveill. 2019;24(47):pii=1900679; 19. Lipowski D. et al. 
J Infect Dis, 2017:215:896-901; 20. Makówka A et al. Przegl Epidemiol 2009; 21. Matuszczyk I 
et al. Przegl Epidemiol 1997; 22. Medlock, J.M et al. Parasites Vectors 2013; 6, 1; 23. 
Mierzejewska EJ et al. Parasites & Vectors, 2015; 24. Semenza JC. Et al. FEMS Micriobiol Lett. 
2018;356, fnx244; 25. Stefanoff P et al. Parasites & Vectors 2013, 6:180; 26. Stefanoff P. et al. 
Zoonoses Public Health, 2013; 27. Wójcik-Fatla A. et al. Tick Tick-borne Disease, 2011; 28. Zając 
V et al. AAEM 2010; 29. Tabele wynikowe Badania Chorobowości szpitalnej Ogólnej 
http://www.statystyka1.medstat.waw.pl/wyniki/wyniki.htm 

 

3.5  Analiza sezonowości i trendów wybranych chorób o potencjalnym związku z 
klimatem (klimatozależnych) 

Przeprowadzono analizę trendów i sezonowości współczynników chorobowości z powodu 
wybranych przyczyn, które mogą mieć związek z klimatem. Dane o chorobowości zostały 
przygotowane w oparciu o informacje pochodzące z wieloletniego Badania Chorobowości 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/Dane%20ECDC%20nt%20TBEV:%20https:/www.ecdc.europa.eu/en/tick-borne-encephalitis
https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease%20data/%20disease%20-data-ecdc
https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease%20data/%20disease%20-data-ecdc
https://www.rivm.nl/en/news/spread-of-tick-borne-encephalitis-virus-in-netherlands
https://www.rivm.nl/en/news/spread-of-tick-borne-encephalitis-virus-in-netherlands
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Szpitalnej Ogólnej, prowadzonego przez Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia 
Ludności NIZP-PZH. Kryterium wyboru była ich liczebność. Dla każdego szeregu czasowego 
wykonano dekompozycję na komponent trendu, sezonowości i resztowy. Zastosowano 
metody opracowane przez United States Census Bureau i zaimplementowane w programie X-
13ARIMA-SEATS. Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu R 4.0.1 z 
wykorzystaniem funkcji seas z pakietu seasonal (implementujące opracowane w USBC 
metody). W uzupełnieniu dekompozycji szeregu czasowego przeprowadzono również 
oszacowanie zmian poziomu chorobowości do roku 2022. Obliczenia te przeprowadzono przy 
pomocy programu R 4.0.1 z wykorzystaniem funkcji forecast i auto.arima z pakietu forecast. 
Prognoza wraz z 95% przedziałem ufności obliczana jest w oparciu o automatycznie dobrany 
model ARIMA. Wyniki przedstawione są na rycinach 3.5.1 – 3.5.22. Na kolejnych panelach 
przedstawiono oryginalne wartości współczynnika chorobowości, składowe przedstawiającą 
trend długookresowy oraz składnik sezonowy. Panel prezentujący prognozę zawiera 
parametry dopasowanego modelu ARIMA. Niebieska linia prezentuje trzyletnią prognozę wraz 
z 95% przedziałem ufności (zaznaczoną szarym obszarem). 

Zdecydowano się na obliczenie jedynie trzyletnich prognozy, ponieważ zastosowane metody 
opierają się na dotychczasowej zmienności chorobowości. Przygotowanie prognoz zmian 
klimatu w dłuższej perspektywie leżało poza zakresem prac prowadzonych w realizowanym 
projekcie. Prezentowane podsumowanie trendów należy traktować z ostrożnością, ze względu 
na na szerokie przedziały ufności dla prognoz – w szczególności dla przyczyn, dla których 
chorobowość jest na niskim poziomie oraz ze względu na dużą zmienność sezonową poziomu 
chorobowości. Analiza wyników wskazuje na pewną tendencję wzrostową chorobowości z 
powodu boreliozy z Lyme (Ryc 3.5.2), czerniaka złośliwego skóry (Ryc 3.5.3), zapaleń błony 
śluzowej nosa (Ryc 3.5.16) oraz urazów (Ryc 3.5.23). Tendencję spadkową można 
zaobserwować dla chorobowości z powodu nadmiernej utraty płynów (Ryc 3.5.7), 
nadciśnienia tętniczego (Ryc 3.5.8), choroby niedokrwiennej serca (Ryc 3.5.9), zawału mózgu 
(Ryc 3.5.13), zapalenia oskrzeli (Ryc 3.5.17), POCHP (Ryc 3.5.18), a także porodów 
przedwczesnych (Ryc 3.5.21). 
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Rycina 3.5.1 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu bakteryjnych zakażeń przewodu 
pokarmowego (ICD-10: A01-A04, A09) 
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Rycina 3.5.2 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu boreliozy z Lyme (ICD-10: A69.2) 
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Rycina 3.5.3 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu czerniaka złośliwego skóry (ICD-10: C43) 
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Rycina 3.5.4 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu innych nowotworów złośliwych skóry (ICD-10: 
C44) 
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Rycina 3.5.5 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu przyczyn związanych z niedożywieniem (ICD-
10: E41,E43-E46) 
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Rycina 3.5.6 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu innych niedoborów pokarmowych (ICD-10: 
E50-E64) 
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Rycina 3.5.7 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu nadmiernej utraty płynów (ICD-10: E86) 
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Rycina 3.5.8 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu nadciśnienia tętniczego (ICD-10: I10-I13) 
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Rycina 3.5.9 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu choroby niedokrwiennej serca (ICD-10: I20) 
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Rycina 3.5.10 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu przewlekłej choroby niedokrwiennej serca 
(ICD-10: I25) 
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Rycina 3.5.11 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego i innych 
postać choroby niedokrwiennej serca (ICD-10: I21-I22, I24) 
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Rycina 3.5.12 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu krwotoków podpajęczynówkowych, 
śródczaszkowych (ICD-10: I60-I62) 
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Rycina 3.5.13 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu zawału mózgu (ICD-10: I63) 
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Rycina 3.5.14 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu zapalenia płuc (ICD-10: J12-J18) 
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Rycina 3.5.15 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu innych ostrych zakażeń dolnych dróg 
oddechowych (ICD-10: J20-J22) 
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Rycina 3.5.16 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu alergicznych zapaleń błony śluzowej nosa 
(ICD-10: J30) 
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Rycina 3.5.17 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu zapalenia oskrzeli (ICD-10: J40) 
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Rycina 3.5.18 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (ICD-
10: J44) 
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Rycina 3.5.19 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu astmy oskrzelowej (ICD-10: J45) 
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Rycina 3.5.20 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu chorób skóry i tkanki podskórnej związanych 
z promieniowaniem (ICD-10: L55-L59) 
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Rycina 3.5.21 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu porodów przedwczesnych (ICD-10: O60) 
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Rycina 3.5.22 Zmiany i prognozy chorobowości z powodu urazów (ICD-10: S00-S99, T00-T16) 

 

 

  



   
       

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia 
str. 102 

 

  

Rycina 3.5.23  Zmiany i prognozy chorobowości z powodu urazów (ICD-10: S00-S99, T00-T16) 
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3.6  Inne aktywności związane z realizacją zadania w ramach Działania 3 

• W trakcie realizacji działania 3 przygotowane zostały materiały oraz prezentacje, które 
zostały wygłoszone na 7 konferencjach regionalnych  

− Ryzyko wzrostu zakażeń Legionella jako możliwa konsekwencja zdrowotna ocieplenia 
klimatu w Polsce: potrzeba usprawnienia wczesnej diagnostyki legionelozy – dr. hab. 
Katarzyna Piekarska/dr Katarzyna Zacharczuk/ dr Magdalena Nowakowska 

− Występowanie przecinkowców Vibrio sp. w wodach przybrzeżnych polskiej części 
Bałtyku w następstwie wzrostu temperatury wody: nowy czynnik ryzyka zakażeń u 
osób z niedoborami odporności- dr Tomasz Wołkowicz 

− Czy zagrożenie chorobami przenoszonymi przez kleszcze będzie wzrastać? Dr hab. 
Tomasz Chmielewski/ mgr Beata Fiecek 

− Aktualna sytuacja epidemiologiczna kzm w Polsce oraz występowanie wirusów KZM w 
kleszczach- dr hab. Katarzyna Pancer 

• Realizatorzy działania 3 na konferencji naukowej przeprowadzonej online w Warszawie 
(07.10.2020) pt. „Klimatozależne zdrowotne zagrożenia - nowe wyzwania dla zdrowia 
publicznego” przedstawili następujące wystąpienia: 

− Występowanie w wodach środowiskowych bakteryjnych czynników 
chorobotwórczych związanych ze zmianami klimatycznymi - dr Tomasz Wołkowicz 

− Rozpowszechnienie występowania chorób przenoszonych przez kleszcze a klimat - mgr 
Beata Fiecek 

− Czy zmiany klimatu wpływają na zakażenia wirusami takimi jak wirus KZM, WNV i in.? 
- dr hab. Katarzyna Pancer 

• Na konferencji podsumowującej projekt pt. „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan 
zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian” – 
zaprezentowane zostały następujące referaty: 

− Występowanie pałeczek Legionella w środowiskowych próbkach wody oraz ocena 
udziału L. pneumophila jako czynnika etiologicznego pozaszpitalnych zapaleń płuc
 dr hab. Katarzyna Piekarska/dr Katarzyna Zacharczuk 

− Ocena występowania przecinkowców Vibrio (V. cholerae, V. vulnificus, V. 
parahaemolyticus) w polskich przybrzeżnych wodach Morza Bałtyckiego - dr Tomasz 
Wołkowicz 

− Obecność patogenów i wektorów patogenów w środowisku w Polsce w związku ze 
zmianami klimatycznymi - obszar chorób przenoszonych przez wektory (bez KZM) - 
mgr Beata Fiecek 

− Występowanie KZM i innych czynników wirusowych przenoszonych przez wektory - dr 
hab. Katarzyna Pancer 

• Doświadczenia i wiedza zdobyta podczas realizacji zadania pozwoliła również na 
przygotowanie dla Inspekcji Sanitarnej specjalnego opracowania „Wibriozy – zwięzłe 
kompendium wiedzy dla społeczeństwa i pracowników ochrony zdrowia”. Zdobyte 
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doświadczenia, w tym szczególnie związane z metodyką badawczą, pozwoliły również na 
nawiązanie merytorycznych kontaktów ze Stacjami Inspekcji Sanitarnej rozważających 
wprowadzenie stałego monitorowania skażenia wody przecinkowcami Vibrio. 

• Dr hab. Tomasz Chmielewski uczestniczył w debacie na Szczycie Zdrowia zorganizowanym 
12.06.2019 roku w NIZP-PZH, gdzie oprócz innych tematów poruszanych w kontekście 
zmian klimatycznych, omówiono też zmiany w występowaniu kleszczy.  

• Dr hab. Elżbieta Gołąb i Dr hab. Tomasz Chmielewski byli członkami Komitetu Naukowego 
ogólnopolskiej konferencji „Zagrożenia dla zdrowia ludzi w perspektywie zmian 
klimatycznych”, która odbyła się 5 listopada 2019 r. w NIZP-PZH w Warszawie. 

• Dr hab. Katarzyna Pancer prezentowała wstępne wyniki analizy i charakterystykę zakażeń 
wirusem KZM w Polsce („TBEV in Poland”) na konferencji grupy ekspertów europejskich 
przy ECDC zajmujących się wirusowymi zakażeniami istotnymi dla zdrowia populacji 
europejskiej (grupa EVDLabNet, Rzym, 1-3 październik 2018 r. 

• Działanie zaprezentowano na portalu internetowym Projektu 
https://www.pzh.gov.pl/klimat. Zgromadzony materiał udostępniono za pośrednictwem 
interaktywnego modułu Prezentacja danych, podstawowe informacje metodyczne oraz 
tabele wynikowe są dostępne za pomocą zakładek Factsheets. 

  

https://www.pzh.gov.pl/klimat
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4. Działanie 4 - Analiza związku czynników klimatycznych z 
chorobami i nagłymi zdarzeniami zdrowotnymi  

Celem Działania 4 było sprawdzenie czy w warunkach polskich ekstremalne zjawiska 
pogodowe (huragany, burze, powodzie, fale upałów i mrozów) znajdują odbicie w zbieranych 
rutynowo danych o stanie zdrowia ludności (natężeniu umieralności i chorobowości 
hospitalizowanej). Działanie 4 składało się z 2 odrębnych zadań badawczych i analitycznych, 
dotyczących związków czynników klimatycznych ze zdarzeniami zdrowotnymi: 

• analizy wpływu wysokiej temperatury na krótkookresowe zmiany dziennej liczby zgonów i 
hospitalizacji; 

• analizy związku nagłych zjawisk pogodowych ze zdarzeniami zdrowotnymi. 

Wykonawcami zadania byli: dr Anna Poznańska; dr Daniel Rabczenko; mgr Rafał Halik; mgr 

Paweł Radomski; mgr Wojciech Seroka; Jakub Stokwiszewski; mgr Aneta Trochonowicz; dr 

Bogdan Wojtyniak, prof. NIZP-PZH. 

4.1. Wpływ wysokiej temperatury na krótkookresowe zmiany dziennej liczby zgonów i 
hospitalizacji 

4.1.1.  Cel i zakres zadania w ramach Działania 4 

Wysoka temperatura powietrza jest szeroko opisywanym w literaturze światowej czynnikiem 
wpływającym na krótkookresowe zmiany stanu zdrowia populacji. Badania wskazują na 
paraboliczną zależność pomiędzy dzienną temperaturą a poziomem umieralności. Szczególne 
zainteresowanie związane jest z oszacowaniem efektu tak zwanych fal upałów – okresów 
przedłużającego utrzymywania się ekstremalnie wysokiej temperatury. Prace prowadzone w 
ramach działania 4 miały na celu zbadanie wpływu temperatury i fal upałów na umieralność 
ludności miejskiej. W drugim etapie prac zaplanowano przeprowadzenie podobnych analiz dla 
dziennej potencjalnie bardziej czułego wskaźnika stanu zdrowia populacji jaką jest liczba 
hospitalizacji. W ramach drugiej części analiz zaplanowano również sprawdzenie czy 
temperatura oddziałuje w podobny sposób na stan zdrowia ludności miejskiej i wiejskiej. 

4.1.2.  Materiały i metody badawcze 

Analizą zmian umieralności objęto okres 1998-2016. Informacje o dziennej liczbie zgonów 
uzyskano tworząc odpowiednie zliczenia w oparciu o dane ze zbiorów z indywidualnymi 
rekordami osób zmarłych, udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny. Analizowano 
zgony z powodu wszystkich przyczyn z wyłączeniem przyczyn zewnętrznych (ICD-10 A00-R99). 
Dane o dziennej liczbie przyjęć chorobowości hospitalizowanej pochodzą zostały zebrane w 
ramach Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej, prowadzonego przez 
Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności. Kierując się kompletnością wyników – 
możliwością pozyskania wieloletnich danych – utworzono szeregi czasowe dziennej liczby 
hospitalizacji z powodu ogółu przyczyn z wyłączeniem zewnętrznych (ICD-10 A00-R99) oraz z 
powodu chorób układu krążenia (ICD-10 I00-I99) obejmujące okres 2010-2017. Dane 
dotyczące temperatury maksymalnej utworzono na podstawie danych Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej. 
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W analizie wykorzystano metodę uogólnionych modeli addytywnych. Równanie modelu ma 
postać: 

 

Zastosowane oznaczenia: 

Yt           zmienna zależna (dzienna liczba zgonów lub hospitalizacji) 

E(Yt)      wartość oczekiwana dziennej liczby zgonów w dniu t 

Xit           wartość i-tej zmiennej opisującej w dniu t 

Si            funkcja opisująca zależność pomiędzy i-tą zmienną zależną a dzienną liczbą zgonów 

 li            parametr wygładzający w dużym stopniu wpływający na ostateczny kształt funkcji Si 

i            współczynnik w równaniu regresji obrazujący kierunek i siłę w pływu zmiennej Xi na 
zmiany umieralności  

Spodziewając się parabolicznej zależności pomiędzy temperaturą i dzienną liczbą 
analizowanych zdarzeń opisywano za pomocą splajnów, a w końcowym modelu 
parametryzowano zależność za pomocą dwóch funkcji liniowych. Zastosowano tak zwaną 
metodę hockey stick polegającą na dobraniu punktu temperatury optymalnej powyżej i 
poniżej której zależność opisywana jest za pomocą funkcji liniowych. 

Fale upałów definiowano jako okres utrzymywania się maksymalnej temperatury powietrza 
powyżej 30oC przez okres co najmniej 3 kolejnych dni. Wyniki przedstawiono w postaci ryzyka 
względnego – związanego ze wzrostem temperatury o 1oC – dla temperatury wyrażanej 
liniowo oraz związanego z wystąpieniem fali upałów. 

 

4.1.3.  Analiza wyników 

4.1.3.1  Umieralność 

Analizę przeprowadzono w 22 lokalizacjach – miastach i aglomeracjach w okresie 1998-2016 
(Ryc 4.1.3.1). Ze względu na to, że celem analizy było zbadanie efektu wysokich temperatur 
analizę ograniczono do ciepłego okresu roku (kwiecień – wrzesień). 
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Rycina 4.1.1 Miasta i aglomeracje objęte analizą 

W pierwszym etapie analiz zbadano kształt zależności pomiędzy temperaturą maksymalną a 
umieralnością. Wyniki prezentowane są na Rycinie 4.1.2. Czarna linia to estymowana 
zależność temperatura – umieralność, szary obszar oznacza zakres 95% przedziału ufności dla 
estymacji. Analizy potwierdziły hipotezę o krzywoliniowości i paraboliczności zależności. W 
związku z tym dalsze analizy przeprowadzono metodą hockey stick uzupełnione przez analizę 
wpływu fal upałów. Wyniki prezentowane są na rycinach 4.1.2-4.1.12. Kropką zaznaczono 
oszacowaną wartość efektu wyrażonego przez ryzyko względne zgonu związane ze wzrostem 
temperatury maksymalnej o 1oC ponad temperaturę optymalną – wyznaczoną dla każdego 
miasta osobno. Czarną linią zaznaczono 95% przedział ufności. Linię braku efektu zaznaczono 
pionową przerywaną linią. Sytuację, w której przedział ufności dla oszacowania ryzyka 
względnego przecina się z linią braku efektu interpretujemy jako brak istotności statystycznej 
konkretnego oszacowania. Wyniki uporządkowane są w zależności od wielkości efektu, 
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niezależnie od jego istotności.

 

Rycina 4.1.2 Zależność pomiędzy dobową temperaturą maksymalną powietrza a umieralnością z 
powodu ogółu przyczyn z wyłączeniem przyczyn zewnętrznych. 
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Rycina 4.1.3 Ryzyko zgonu w populacji ogólnej z powodu ogółu przyczyn z wyłączeniem przyczyn 
zewnętrznych związane ze wzrostem temperatury o 1oC ponad optymalną 
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Rycina 4.1.4 Ryzyko zgonu w populacji ogólnej z powodu ogółu przyczyn z wyłączeniem przyczyn 
zewnętrznych związane z wystąpieniem fali upałów 
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Rycina 4.1.5 Ryzyko zgonu w populacji osób w wieku 0-64 lat z powodu ogółu przyczyn z wyłączeniem 
przyczyn zewnętrznych związane ze wzrostem temperatury o 1oC ponad optymalną 
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Rycina 4.1.6 Ryzyko zgonu w populacji osób w wieku 0-64 lat z powodu ogółu przyczyn z wyłączeniem 
przyczyn zewnętrznych związane z wystąpieniem fali upałów 
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Rycina 4.1.7 Ryzyko zgonu w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z powodu ogółu przyczyn z 
wyłączeniem przyczyn zewnętrznych związane ze wzrostem temperatury o 1oC ponad optymalną 
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Rycina 4.1.8 Ryzyko zgonu w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z powodu ogółu przyczyn z 
wyłączeniem przyczyn zewnętrznych związane z wystąpieniem fali upałów 
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Rycina 4.1.9 Ryzyko zgonu w populacji kobiet z powodu ogółu przyczyn z wyłączeniem przyczyn 
zewnętrznych związane ze wzrostem temperatury o 1oC ponad optymalną 
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Rycina 4.1.10 Ryzyko zgonu w populacji kobiet z powodu ogółu przyczyn z wyłączeniem przyczyn 
zewnętrznych związane z wystąpieniem fali upałów 
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Rycina 4.1.11 Ryzyko zgonu w populacji mężczyzn z powodu ogółu przyczyn z wyłączeniem przyczyn 
zewnętrznych związane ze wzrostem temperatury o 1oC ponad optymalną 
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Rycina 4.1.12 Ryzyko zgonu w populacji mężczyzn z powodu ogółu przyczyn z wyłączeniem przyczyn 
zewnętrznych związane z wystąpieniem fali upałów 

 

Tabela 4.1.1 Uśrednione ryzyko względne w populacjach objętych badaniem związane ze wzrostem 
temperatury maksymalnej o 1oC ponad optymalną oraz z wystąpieniem fali upałów w latach 1998-2016 

Populacja Wzrost temperatury ponad 
optymalną 

Fala upałów 

  

Ogółem 1.015 (1.014 - 1.017) 1.050 (1.020 - 1.080) 

0-64 lat 1.011 (1.008 - 1.013) 1.020 (0.980 - 1.070) 

65 lat i więcej 1.018 (1.016 - 1.021) 1.070 (1.030 - 1.110) 

Kobiety 1.016 (1.014 - 1.019) 1.040 (0.996 - 1.080) 

Mężczyźni 1.015 (1.013 - 1.018) 1.050 (1.001 - 1.100) 
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4.1.3.2  Chorobowość hospitalizowana 

Analizowano dzienną liczbę hospitalizacji z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu chorób 
układu krążenia w pięciu województwach, osobno w gminach miejskich i wiejskich w latach 
2010-2017. We wstępnym etapie analiz wykreślono krzywe obrazujące efekt temperatury 
maksymalnej powietrza. Przedstawiono je na Rycinach 4.1.13 i 4.1.14 – odpowiednio dla 
hospitalizacji z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu chorób układu krążenia. Uzyskany 
kształt krzywych nie potwierdza hipotezy o związku dziennej liczby hospitalizacji w tak 
szerokim rozważanych zakresie przyczyn z temperaturą powietrza ani o zróżnicowaniu efektu 
temperatury w zależności od miejsca zamieszkania osoby hospitalizowanej. 

 

Rycina 4.1.13 Zależności pomiędzy dzienną liczbą hospitalizacji z powodu ogółu przyczyn w gminach 
miejskich i wiejskich pięciu województw w okresie 2010-2017 
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Rycina 4.1.14 Zależności pomiędzy dzienną liczbą hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia w 
gminach miejskich i wiejskich pięciu województw w okresie 2010-2017 

 

4.1.4.  Podsumowanie 

W trakcie przeprowadzonych analiz wykazano, że w większości miast objętych analizą 
zależność pomiędzy temperaturą a umieralnością miała charakter paraboliczny. Wyznaczone 
metodą hockey stick wartości temperatury optymalna przybierały wszystkie wartości z 
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rozważanego zakresu – od 17oC do 25oC. Żadna wartość nie dominowała i nie zaobserwowano 
również związku z płcią i wiekiem badanych populacji. 

Uśrednione ryzyko względne zgonu związane ze wzrostem temperatury ponad temperaturę 
optymalną o 1oC oszacowano na 1.015. Wyższe wartości uzyskano w populacji osób w wieku 
65 lat i więcej. Zaobserwowano wzrost umieralności w czasie fal upałów istotny statystycznie 
w populacji ogółem (RR = 1.05), osób starszych (RR=1.07) oraz mężczyzn (RR=1.05). 

Nie zaobserwowano istotnego statystycznie wpływu temperatury maksymalnej powietrza na 
zmiany dziennej liczby hospitalizacji z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu chorób układu 
krążenia. 

 

4.2 Analiza związku nagłych zjawisk pogodowych ze zdarzeniami zdrowotnymi w Polsce 

Na całym świecie zwiększa się natężenie i częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych, 
co jest skutkiem zmian klimatu, jak i czynników antropogenicznych (zwiększone tempo 
urbanizacji, deforestracja) - (1). Ich efekty obserwowane w Polsce dotyczą większości 
elementów meteorologicznych, w tym temperatury powietrza, opadów i wiatru. Rośnie 
średnia temperatura powietrza. Opady zwłaszcza w miesiącach ciepłych stają się bardziej 
gwałtowne i krótkotrwałe, powodując coraz więcej zniszczeń, są też jedną z przyczyn 
błyskawicznych powodzi. Jednocześnie zanikają opady mniejsze objętościowo (do 1,0 mm na 
dobę). Konsekwencją tych zmian będą powtarzające okresy suszy i powodzi, fale upałów, 
zmniejszenie pokrywy śnieżnej. Korzystnym dla mieszkańców zjawiskiem jest osłabienie fal 
mrozów na wielu terenach Polski. Kolejnym skutkiem ocieplenia klimatu będzie widoczne 
zwiększenie prawdopodobieństwa występowania groźnych zjawisk pogodowych, takich jak 
burze, gradobicia, wiatry huraganowe, trąby powietrzne i wodne. 

Nagłe zjawiska pogodowe o dużej sile, a także wywoływane przez nie powodzie wywierają 
znaczny wpływ na stan zdrowia dotkniętych populacji. Wyróżnia się ich skutki bezpośrednie 
(zgony, urazy, problemy oddechowe czy kardiologiczne w momencie katastrofy), opóźnione 
(związane z pogorszeniem warunków życia np. w wyniku zniszczenia domu, uszkodzenia 
infrastruktury, ewakuacji – w pierwszym rzędzie są to choroby zakaźne i zatrucia) oraz odległe 
(odczuwane przez lata po zdarzeniu, często związane z długotrwałym stresem). Prowadzone 
na całym świecie badania dostarczają szeregu przykładów wpływu ekstremalnych zjawisk 
pogodowych na rozpowszechnienie i przebieg chorób przewlekłych. Dotyczą one m. in.: 

• chorób układu krążenia: nadciśnienie tętnicze, ostry zawał serca np. 2 lata po huraganie 
Katrina z 2005 r. w Nowym Orleanie zwiększyła się liczba zawałów serca, zmieniły się też 
charakterystyki pacjentów (częściej palą, mają gorsze wyniki analiz laboratoryjnych, wzrósł 
odsetek osób bezrobotnych i nieubezpieczonych) – (2); część zmian utrzymywała się 
jeszcze po 6 latach od huraganu (3); 

• chorób metabolicznych: hipercholesterolemia, cukrzyca np. w okresie 6-16 miesięcy po 
tym samym huraganie pogorszyły się wartości wielu parametrów wśród chorych na 
cukrzycę w stopniu skutkującym skróceniem spodziewanej długości życia (głównie w 
wyniku chorób układu krążenia); efekt był najsilniejszy wśród uboższych pacjentów, co 
powiększy jeszcze różnice w stanie zdrowia związane ze statusem ekonomicznym (4); 
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• chorób układu oddechowego: astma, zapalenia płuc i oskrzeli (w tym spowodowane przez 
wirusa RSV - syncytialny wirus oddechowy), np. po tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004 
roku stwierdzono liczne przypadki chorób wywołanych przez nietypowe, odporne na 
antybiotyki patogeny (obecne również w ranach), związane z inhalacją aerozolem wody 
morskiej zanieczyszczonej cząstkami gleby (5); 

• problemów psychicznych: zaostrzają się wcześniejsze choroby, pojawiają się nowe 
przypadki np. w badaniach skutków powodzi w Anglii i Walii z lata 2007 r. (6) oraz zimy 
2013/14 r. (7) u mieszkańców zalanych terenów stwierdzono objawy wyczerpania 
psychicznego, lęków, depresji, syndromu stresu pourazowego; czynnikami ryzyka były: 
fakt wtargnięcia wody do domu, odczuwanie katastrofy jako problemu finansowego, 
odcięcie od usług medycznych i społecznych oraz bezrobocie. 

Wyniki badań umieralności są bardziej zróżnicowane. Po zjawiskach dużym natężeniu 
raportuje się istotny statystycznie wzrost umieralności ogółem (np. po huraganie Maria w 
Portoryko w 2017 roku – (8)) lub z niektórych przyczyn (choroby układu oddechowego po 
powodzi w Bangladeszu w 2004 roku – (9)), utrzymujący się przez kilka miesięcy do kilku lat. 
Nawet 1/3 nadwyżki w liczbie zgonów jest przypisywana opóźnieniu lub przerwaniu opieki 
medycznej. Według wiedzy autorów niniejszego raportu w Europie, mimo podejmowanych 
prób np. po powodziach we Francji w 1988 r. (10) oraz w Anglii i Walii w 2007 r. (11), nie 
wykazano długookresowego wzrostu umieralności w wyniku zjawisk pogodowych. 

Doniesienia z Europy Środkowej mówią o pojawianiu się w wyniku silnych deszczów i powodzi 
lub podtopień budynków rzadkich chorób wirusowych przenoszonych przez komary np. 
gorączki Zachodniego Nilu na Morawach w 1997 roku (12) czy wywołanej tym samym wirusem 
epidemii zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w Bukareszcie w 1996 roku (13). Jednak w 
Polsce w wyniku wielkiej powodzi na Dolnym Śląsku w 1997 roku nie zwiększyła się liczba 
przypadków chorób zakaźnych. Wzrosła jedynie nieznacznie liczba zatruć pokarmowych, co 
może wynikać z przejściowej zmiany kryteriów ich raportowania - wszystkie przypadki nieżytu 
przewodu pokarmowego, niezależnie od etiologii, rejestrowano jako zatrucie (14). 

Nagłe zjawiska pogodowe w Polsce są dużo mniej intensywne od najsilniejszych w skali globu 
- wielkich powodzi w Azji czy huraganów w Ameryce. Powodują mniej ofiar i szkód 
materialnych, a ich późniejszy wpływ na stan zdrowia ludności jest również dużo mniejszy. 

 

4.2.1  Cel i zakres zadania w ramach Działania 4  

Celem zadania było przeprowadzenie badania sprawdzającego czy nagłe zjawiska pogodowe 
w Polsce znajdują mierzalne odbicie w danych statystyki publicznej, dotyczących stanu 
zdrowia ludności tj. w poziomie chorobowości hospitalizowanej i umieralności na dotkniętych 
nimi terenach. Plan badania obejmował: 

• przegląd piśmiennictwa; 

• wytypowanie grupy najsilniejszych zjawisk pogodowych w Polsce w przeciągu ostatnich 
lat, określenie ich zasięgu przestrzennego; 
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• przygotowanie danych o chorobowości hospitalizowanej i umieralności na dotkniętych 
terenach w okresie analizowanych zjawisk - weryfikacja kompletności raportowania 
danych szpitalnych, naliczenie wskaźników; 

• analizy pilotażowe – weryfikacja metodologii, ustalenie rozdzielczości przestrzennej i 
zakresu problemów zdrowotnych dla analiz docelowych; 

• uzupełnienie danych; 

• przeprowadzenie analiz statystycznych, interpretację wyników; 

• przygotowanie raportu. 

 

4.2.2  Materiały i metody badawcze  

4.2.2.1  Źródła danych 

Wybór najsilniejszych nagłych zjawisk pogodowych w Polce oparto w głównej mierze na 

ekspertyzie autorstwa dr K. Grabowskiej (Zakład Klimatologii, Wydział Geografii i Studiów 

Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego) pt. „Wybrane najsilniejsze zjawiska pogodowe w 

XXI w.” Autorka opracowania dokonała przeglądu takich zjawisk, przedstawiając ich przebieg, 

zasięg terytorialny, doniesienia o spowodowanych szkodach i stratach. Dane te uzupełniono o 

informacje z innych źródeł: Europejskiej Bazy Danych o Trudnych Warunkach Pogodowych 

(ang: European Severe Weather Database), materiałów Wojewódzkich Inspektoratów 

Ochrony Środowiska, oficjalnych stron internetowych miejscowości i regionów, doniesień 

prasowych oraz notek encyklopedycznych. 

Dane o chorobowości hospitalizowanej w powiatach pochodzą z Ogólnopolskiego Badania 

Chorobowości Szpitalnej Ogólnej (OBChSO) prowadzonego przez Zakład Monitorowania i 

Analiz Stanu Zdrowia Ludności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym 

Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. OBChSO jest objęte 

Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP) jako część badania 

„Hospitalizacja”.  

Źródłem danych o umieralności jest Główny Urząd Statystyczny. Wykorzystano zbiory danych 

o zgonach, corocznie przygotowywane przez GUS w ramach objętego PBSSP badania „Zgony. 

Umieralność. Trwanie życia”. Są one udostępniane NIZP-PZH do prac statutowych. 

 

4.2.2.2  Kryteria wyboru zjawisk pogodowych 

Ze względu na mnogość zjawisk (wg danych Straży Pożarnej w Polsce występuje rocznie ponad 

5 tys. miejscowych zagrożeń związanych z przyborem wód i 25 tys. z opadami) i ich 

współwystępowanie (jednego dnia mogą mieć miejsce setki epizodów w całym kraju – Ryc. 

4.2.1) w badaniu przyjęto założenie objęcia analizą kilkunastu najsilniejszych, najlepiej 
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udokumentowanych zjawisk, dających największą szansę znalezienia istotnych związków ze 

stanem zdrowia ludności. 

 

Rycina 4.2.1. Przykład współwystępowania nagłych zjawisk pogodowych (bez spowodowanych nimi 
podtopień) z dnia 19,07.2015 (źródło: K. Grabowska, „Wybrane najsilniejsze zjawiska pogodowe w XXI 
wieku”, 2019) 

 

Kryteria wyboru obejmowały:  

• wysokie natężenie zjawiska w odpowiedniej skali klimatologicznej; 

• zróżnicowanie zjawisk pogodowych (analiza miała obejmować silne wiatry, burze, 

powodzie); 

• skutki zdrowotne i społeczne (ofiary śmiertelne, liczba poszkodowanych, pogorszenie 

warunków życia: ewakuacja, zniszczenie domów, wysokie straty materialne dla 

mieszkańców); 

• zróżnicowanie przestrzenne (wszystkie województwa); 

• zróżnicowanie czasowe (zjawiska z różnych lat); 

• jakość danych o zdrowiu – punkt startowy badania wstępnie ustalono na rok 2003 

(nastąpiła wówczas wyraźna poprawa kompletności danych o hospitalizacjach); 

weryfikowano kompletność raportowania do OBChSO przez wszystkie szpitale z terenu 

wybranego powiatu oraz miasta - siedziby władz powiatu, nawet jeżeli stanowi ono 
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odrębny powiat grodzki; wyłączono z analizy powiaty, dla których poziom 

raportowania zmieniał się (poprawiał lub pogarszał) w okresie badania. 

 

4.2.2.3  Nagłe zjawiska pogodowe objęte badaniem 

Ostatecznie do analizy włączono 12 nagłych zjawisk pogodowych z lat 2007-2018: 

1. Tornada, burze, downburst[1] - 20-22 lipca 2007 r. 

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

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

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

5. Tornado - 14 lipca 2012 r. 

6. Burze, gradobicia - 18 czerwca 2013 r. 

7. Orkan Ksawery - 5-6 grudnia 2013 r. 

8. Gwałtowne burze z porywistym wiatrem, gradobiciem, trąba powietrzna - 19 lipca 
2015 r. 

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

10. Burze z silnym wiatrem - 26 czerwca 2016 r. 

11. Orkan Ksawery II - 5-6 października 2017 r. 

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

 

4.2.2.4  Analizy pilotażowe  

Przeprowadzono je dla 5 powiatów i 33 gmin. Analizowano dzienne liczby hospitalizacji i 
zgonów ogółem oraz z powodu 15 przyczyn szczegółowych (ujętych w roboczej wersji 
opracowywanej równolegle listy chorób klimatozależnych) w okresach wyznaczonym datami: 
miesiąc przez wystąpieniem zjawiska pogodowego na danym terenie i miesiąc po jego 
zakończeniu w roku zdarzenia oraz porównawczo w roku poprzednim i następnym. Analizy 
pilotażowe pozwoliły ustalić zakres analiz docelowych - rozdzielczość przestrzenną na 
poziomie powiatu i trzy zdarzenia zdrowotne: zgony i hospitalizacje z ogółu przyczyn oraz 
hospitalizacje z powodu urazów (kody S00-T14 według Międzynarodowej Statystycznej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, rewizja X – ICD-10). 

 

4.2.2.5  Analiza statystyczna 

Objęła 154 zdarzenia zdefiniowane jako zjawisko pogodowe na terenie określonego powiatu. 
Dla wszystkich ustalono szeregi czasowe dziennej liczby analizowanych hospitalizacji/zgonów 
w okresie 56 dni (28 bezpośrednio przed i 28 po zjawisku pogodowym - licząc od dnia jego 
wystąpienia na danym terenie). 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pl-pl&rs=pl-pl&wopisrc=https%3A%2F%2Fpzhnizp.sharepoint.com%2Fsites%2FNPZ-KLIMAT%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ff76c208791e74c93895daf7372bf7b45&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=87afafd1-567e-9ae6-5045-b121c396cc75-1163&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1637827037%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fpzhnizp.sharepoint.com%252Fsites%252FNPZ-KLIMAT%252FShared%2520Documents%252FRaport%2520ko%25C5%2584cowy%252FRaport%2520ko%25C5%2584cowy%2520_NPZ_2020%2520_%2520do%2520pracy%2520wsp%25C3%25B3lnej%2520-%2520zmieniony%2520(2).docx%26fileId%3Df76c2087-91e7-4c93-895d-af7372bf7b45%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D1163%26locale%3Dpl-pl%26theme%3Ddefault%26version%3D20201007007%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1605866301592%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.files&wdhostclicktime=1605866301536&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=11c86b66-6841-4181-9561-443ef4542b51&usid=11c86b66-6841-4181-9561-443ef4542b51&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Dla oceny wielkości i czasu trwania efektu wyznaczono statystyki opisowe dziennej liczby 
zdarzeń zdrowotnych (wartości średnie, odchylenia standardowe) w okresie 28 dni 
poprzedzających nagle zjawisko pogodowe oraz 7 i 28 dni po jego wystąpieniu. 

Dla oceny związku między wystąpieniem zjawiska pogodowego a liczbą zdarzeń zdrowotnych 
zastosowano metodę ogólnych modeli liniowych (GLM). Celem tej części analiz było 
zidentyfikowanie sytuacji, gdy w momencie zjawiska pogodowego następuje skokowy wzrost 
obserwowanej liczby zdarzeń zdrowotnych lub zmiana dotychczasowego trendu czasowego. 
Zastosowany model matematyczny opisujący z liczbę przypadków hospitalizacji/zgonów w 
czasie N(t) ma postać: 

 

gdzie: 

t - czas (opis trendu), 

I - interwencja (opisuje skokową zmianę liczby przypadków po wystąpieniu zjawiska 

pogodowego), 

t * I - interakcja czasu i interwencji (zmiana trendu czasowego), 

di - zmienne ślepe odpowiadające dniom tygodnia (uwzględnione ze względu na obserwowaną 

w danych cykliczność tygodniową), 

c - współczynniki modelu. 

 

4.2.3  Analiza wyników badań 

Wzrost (nadwyżka) liczby zdarzeń zdrowotnych będzie określany stosunku do 28-dniowego 

okresu poprzedzającego nagłe zjawisko pogodowe. 

 

4.2.3.1  Hospitalizacje z ogółu przyczyn 

W okresie 7 dni po zjawisku pogodowym wzrost średniej dziennej liczby hospitalizacji z ogółu 

przyczyn odnotowano dla 89 spośród 154 (czyli w 58%) analizowanych zdarzeń. Rozkład 

wielkości nadwyżki przedstawiono na Rycinie 4.2.2. Najczęściej wynosiła ona 1-2 przypadki 

dziennie, przeciętnie (mediana) 3,5 przypadku. Maksymalną wartość nadwyżki (38,7 

przypadku dziennie) odnotowano dla powiatu m. st. Warszawa (woj. mazowieckie) po fali 

powodziowej 9.06.2010 r. Tak duży przyrost bezwzględnej liczby hospitalizacji wynika z 

wielkości miasta, w ciągu 28 dni w poprzedzających powódź w tym powiecie hospitalizowano 

średnio 737 osób dziennie, więc nadwyżka procentowa wynosi 5,2% i zalicza się do 

przeciętnych. 
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Rycina 4.2.2. Rozkład nadwyżki hospitalizacji z ogółu przyczyn (w liczbach bezwzględnych i procentach) 
obserwowany w ciągu 7 dni po analizowanych nagłych zjawiskach pogodowych 

 

Procentowy wzrost nadwyżki hospitalizacji najczęściej nie przekracza 5%, przeciętnie 

(mediana) wynosi on 7,7%. Maksymalny wzrost dziennej liczby przypadków (o 85,9%) 

odnotowano dla powiatu m. Jelenia Góra (woj. dolnośląskie) podczas po powodzi z dnia 

5.07.2012 roku. W okresie poprzedzającym powódź w powiecie hospitalizowano średnio 

ponad 28 osób dziennie, więc nadwyżka ta oznacza 170 dodatkowych pacjentów w skali 

tygodnia. 

W okresie 28 dni po zjawisku pogodowym wzrost średniej dziennej liczby hospitalizacji z ogółu 

przyczyn odnotowano dla 66 spośród 154 (czyli w 43%) analizowanych zdarzeń. Rozkład 

wielkości nadwyżki przedstawiono na Rycinie 4.2.3. Najczęściej nie przekraczała ona 1 

przypadku dziennie, przeciętnie (mediana) wynosiła 2,1 przypadku. Maksymalną wartość 

nadwyżki zarówno w liczbach bezwzględnych (21,9 przypadku dziennie), jak i w procentach 

(77,5%) odnotowano dla wspomnianego wyżej zdarzenia (powódź w pow. m. Jelenia Góra z 

dnia 5.07.2012 roku). Dla tego zdarzenia dzienna nadwyżka w skali miesiąca jest nieco niższa 

niż bezpośrednio po powodzi, ale wyraźny wzrost poziomu hospitalizacji po nagłym zjawisku 

pogodowym utrzymuje się przez cały analizowany okres. 
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Rycina 4.2.3. Rozkład nadwyżki hospitalizacji z ogółu przyczyn (w liczbach bezwzględnych i procentach) 
obserwowany w ciągu 28 dni po analizowanych nagłych zjawiskach pogodowych 

 

Wśród wszystkich 66 zdarzeń nadwyżka najczęściej nie przekraczała 5%, przeciętnie (mediana) 

wynosiła 5,3%. Zidentyfikowano 21 zdarzeń (14% analizowanych), w których wzrost liczby 

hospitalizacji był istotny statystycznie:  

• tornada, burze, ulewy, gradobicia z 15-16 sierpnia 2008 r. w powiatach siedleckim i m. 

Radom (woj. mazowieckie); 

• burze, ulewy, powodzie w maju i czerwcu 2010 r. w powiatach kraśnickim i opolskim (woj. 

lubelskie), brzeskim, gorlickim, nowosądeckim (woj. małopolskie), m. st. Warszawa (woj. 

mazowieckie), dębickim i mieleckim (woj. podkarpackie) oraz opatowskim (woj. 

świętokrzyskie) - wszystkie podczas fali czerwcowej; 

• burze, gradobicia, powodzie błyskawiczne z 3-5 lipca 2012 r. w powiatach jeleniogórskim, 

lwóweckim i m. Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), radomskim i m. st. Warszawa (woj. 

mazowieckie) oraz mikołowskim (woj. śląskie); 

• burze i gradobicia z 18 czerwca 2013 r. w powiatach m. Kielce (woj. świętokrzyskie) i m. 

Leszno (woj. wielkopolskie) 

• orkan Ksawery z 5-6 grudnia 2013 r. w powiatach tarnowskim (woj. małopolskie) i 

pszczyńskim (woj. śląskie). 

Wyniki analiz dla poszczególnych zdarzeń znajdują się w tabelach na końcu rozdziału. 

 

4.2.3.2  Hospitalizacje z powodu urazów 

W okresie 7 dni po zjawisku pogodowym wzrost średniej dziennej liczby hospitalizacji z 

powodu urazów odnotowano dla 88 spośród 154 (czyli w 57%) analizowanych zdarzeń. 

Rozkład wielkości nadwyżki przedstawiono na Rycinie 4.2.4. Najczęściej wynosiła ona mniej 

niż 1 przypadek dziennie, przeciętnie (mediana) 0,7 przypadku. Maksymalną wartość nadwyżki 
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- 10,9 przypadku dziennie (przy 25,7 w okresie poprzedzającym) odnotowano dla powiatu 

gorlickiego (woj. małopolskie) po fali powodziowej 4.06.2010 r. 

 

 

Rycina 4.2.4. Rozkład nadwyżki hospitalizacji z powodu urazów (w liczbach bezwzględnych i 
procentach) obserwowany w ciągu 7 dni po analizowanych nagłych zjawiskach pogodowych 

 

Procentowy wzrost tej nadwyżki najczęściej wynosi 15-20%, przeciętnie (mediana) 22,8%. 

Maksymalny niemal 3-krotny wzrost liczby hospitalizacji (o 171,4%) odnotowano dla powiatu 

m. Jelenia Góra (woj. dolnośląskie) podczas powodzi z dnia 5.07.2012 roku, wspominanej już 

ze względu na wysoki procentowy wzrost hospitalizacji ogółem. W okresie poprzedzającym 

powódź z powodu urazu hospitalizowano w powiecie średnio jedną osobę dziennie, więc 

nadwyżka ta oznacza 12 dodatkowych pacjentów w skali tygodnia. 

W okresie 28 dni po zjawisku pogodowym wzrost średniej dziennej liczby hospitalizacji z 

powodu urazów odnotowano dla 89 spośród 154 (czyli w 58%) analizowanych zdarzeń. 

Rozkład wielkości nadwyżki przedstawiono na Rycinie 4.2.5. Najczęściej nie przekraczała ona 

1 przypadku dziennie, przeciętnie (mediana) wynosiła 0,5 przypadku. Maksymalną wartość 

nadwyżki w liczbach bezwzględnych (6,4 przypadku dziennie) odnotowano dla wspomnianej 

już wyżej fali powodziowej z 4.06.2010 r. w powiecie gorlickim (woj. małopolskie). W wypadku 

tego zdarzenia wyraźny wzrost poziomu hospitalizacji po nagłym zjawisku pogodowym 

utrzymywał się przez cały analizowany okres. 



   
       

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia 
str. 130 

 

Rycina 4.2.5. Rozkład nadwyżki hospitalizacji z powodu urazów (w liczbach bezwzględnych i 

procentach) obserwowany w ciągu 28 dni po analizowanych nagłych zjawiskach pogodowych 

 

Procentowy wzrost tej nadwyżki najczęściej nie przekracza 5%, przeciętnie (mediana) 18,8%. 

Maksymalny niemal 3-krotny wzrost liczby hospitalizacji (o 196,4%) odnotowano dla powiatu 

m. Jelenia Góra (woj. dolnośląskie) podczas powodzi z dnia 5.07.2012 roku (to samo zdarzenie 

cechowała największa procentowa nadwyżka hospitalizacji z powodu urazów w ciągu 7 dni). 

W ciągu 4 tygodni od wystąpienia powodzi w powiecie tym hospitalizowano z powodu urazów 

o 55 pacjentów więcej niż w okresie poprzednich 4 tygodni. 

Zidentyfikowano 10 zdarzeń (6% analizowanych), w których wzrost liczby hospitalizacji z 

powodu urazów był istotny statystycznie: 

• tornada, burze, downburst z dnia 20-22 lipca 2007 r. w powiecie koneckim (woj. 

świętokrzyskie); 

• burze, ulewy, powodzie w maju i czerwcu 2010 r. w powiatach tarnobrzeskim (woj. 

podkarpackie) i sandomierskim (woj. świętokrzyskie) podczas fali majowej oraz w 

powiatach brzeskim i gorlickim (woj. małopolskie) oraz dębickim i jasielskim (woj. 

podkarpackie) podczas fali czerwcowej; 

• burze i gradobicia z 18 czerwca 2013 r. w powiecie m. Leszno (woj. wielkopolskie); 

• orkan Ksawery z 5-6 grudnia 2013 r. w powiecie sławnieńskim (woj. zachodniopomorskie); 

• orkan Ksawery II z 5-6 października 2017 r. w powiecie jeleniogórskim (woj. dolnośląskie). 

Wyniki analiz dla poszczególnych zdarzeń znajdują się w tabelach na końcu rozdziału. 
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4.2.3.3  Zgony z ogółu przyczyn 

W okresie 7 dni po zjawisku pogodowym wzrost średniej dziennej liczby zgonów odnotowano 

dla 80 spośród 154 (czyli w 52%) analizowanych zdarzeń. Rozkład wielkości nadwyżki 

przedstawiono na Rycinie 4.2.6. Najczęściej nie przekraczała ona 1 przypadku dziennie, 

przeciętnie (mediana) wynosiła 0,5 przypadku. Maksymalną wartość nadwyżki (6,4 przypadku 

dziennie), podobnie jak dla hospitalizacji z ogółu przyczyn, odnotowano w powiecie m. st. 

Warszawa (woj. mazowieckie) po fali powodziowej 9.06.2010 r. Również w przypadku zgonów 

tak duży przyrost w liczbach bezwzględnych przynajmniej częściowo związany jest z wielkością 

miasta, w ciągu 28 dni poprzedzających powódź w tym powiecie umierało średnio 45 osób 

dziennie, więc nadwyżka procentowa wynosi 14% i zalicza się do przeciętnych. 

 

Rycina 4.2.6. Rozkład nadwyżki zgonów z ogółu przyczyn (w liczbach bezwzględnych i procentach) 
obserwowany w ciągu 7 dni po analizowanych nagłych zjawiskach pogodowych 

 

Procentowy wzrost nadwyżki najczęściej wynosi 10-20%, przeciętnie (mediana) 19,6%. 

Maksymalny, ponad 2-krotny wzrost liczby zgonów (o 104,4%) odnotowano dla powiatu 

lipnowskiego (woj. kujawsko-pomorskie) po powodzi z dnia 24.05.2010 roku. W okresie 

poprzedzającym powódź w powiecie miało miejsce średnio 1,6 zgonu dziennie, więc nadwyżka 

ta oznacza prawie 12 dodatkowych zgonów w skali tygodnia. 

W okresie 28 dni po zjawisku pogodowym wzrost średniej dziennej liczby zgonów odnotowano 

dla 87 spośród 179 (czyli w 56%) analizowanych zdarzeń. Rozkład wielkości nadwyżki 

przedstawiono na Rycinie 4.2.7, z reguły nie przekracza ona 1 przypadku dziennie, przeciętnie 

(mediana) wynosi 0,3 przypadku. Największą wartość (1,2) odnotowano dla powiatu m. st. 

Warszawa po zjawiskach z 3.07.2012 (burze, gradobicia, powodzie błyskawiczne). Wynik ten 

ma związek z wielkością miasta, w ciągu 28 dni poprzedzających zjawiska pogodowe średnia 

dzienna liczba zgonów w Warszawie wynosiła 48,8, po jego wystąpieniu 50,0. Nadwyżka 

procentowa wynosi 2,5% i zalicza się do niskich. 
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Rycina 4.2.7. Rozkład nadwyżki zgonów z ogółu przyczyn (w liczbach bezwzględnych i procentach) 
obserwowany w ciągu 28 dni po analizowanych nagłych zjawiskach pogodowych 

 

Procentowy wzrost tej nadwyżki najczęściej nie przekracza 5%, przeciętnie (mediana) wynosi 

on 12,9%. Maksymalny wzrost (o 68,4%) odnotowano dla powiatu ropczycko-sędziszowskiego 

(woj. podkarpackie) po fali powodziowej z dnia 3.06.2010 roku. W okresie poprzedzającym 

powódź w powiecie miało miejsce średnio 1,4 zgonu dziennie, więc nadwyżka ta oznacza 

prawie 7 dodatkowych zgonów w skali tygodnia przez co najmniej 4 tygodnie objęte analizą. 

Zidentyfikowano 8 zdarzeń (5% analizowanych), w których wzrost liczby zgonów z ogółu 

przyczyn był istotny statystycznie: 

• burze, ulewy, powodzie w maju i czerwcu 2010 r. w powiatach chełmińskim (woj. 

kujawsko-pomorskie) i kraśnickim (woj. lubelskie) oraz kutnowskim (woj. łódzkie) podczas 

fali majowej, a także bocheńskim, myślenickim i m. Tarnów (woj. małopolskie) oraz 

ropczycko-sędziszowskim (woj. podkarpackie) podczas fali czerwcowej; 

• burze, gradobicia, powodzie błyskawiczne z 3-5 lipca 2012 r. w powiecie wodzisławskim 

(woj. śląskie). 

Wyniki analiz dla poszczególnych zdarzeń znajdują się w tabelach na końcu rozdziału. 

 

4.2.3.4  Tabele wynikowe 

Tabele zawierają wartości średnie i odchylenia standardowe (SD) dziennej liczba zgonów (Z), 

hospitalizacji (H) i hospitalizacji z powodu urazów (HU) w ciągu 28 dni poprzedzających nagle 

zjawisko pogodowe oraz 7 i 28 dni po jego wystąpieniu, kolorem czerwonym wyróżniono 

zdarzenia zdrowotne, dla których istnieje istotny statystycznie związek między wystąpieniem 

zjawiska pogodowego a wzrostem liczby przypadków hospitalizacji/zgonów. 
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Tabela 4.2.1 Tornada, burze, downburst 20-22 lipca 2007 

Powiat TERYT 
Data 

zdarzenia 
Dane 

Przed zdarzeniem  Po zdarzeniu 

Województwo 28 dni 7 dni 28 dni 

średnia SD średnia SD średnia SD 

   H 37,3 15,8 33,4 16,3 33,9 13,2  

chełmski 0603 22.07.2007 HU 2,8 1,6 1,7 1,5 1,9 1,6 lubelskie 

   Z 2,6 1,5 3,1 1,3 2,8 1,3  

   H 45,5 19,8 44,0 17,5 41,0 17,2  

lubartowski 0608 22.07.2007 HU 2,3 1,7 2,7 1,5 2,0 1,5 lubelskie 

   Z 2,0 1,4 2,6 1,1 2,1 1,0  

   H 24,0 10,8 25,0 11,6 23,3 10,9  

łęczyński 0610 22.07.2007 HU 1,5 1,2 2,1 2,1 1,6 1,4 lubelskie 

   Z 1,3 1,1 1,6 1,0 1,3 1,2  

   H 35,3 14,4 32,7 14,4 34,0 13,5  

opolski 0612 22.07.2007 HU 1,4 1,0 1,9 2,0 1,8 1,6 lubelskie 

   Z 2,0 1,5 3,0 1,9 2,1 1,5  
   H 58,5 23,4 55,0 19,3 53,6 22,1  

puławski 0614 22.07.2007 HU 4,0 2,0 4,3 1,1 4,7 2,3 lubelskie 
   Z 2,9 2,0 3,1 2,2 3,2 1,9  
   H 26,6 11,6 26,0 10,0 25,1 9,2  

włodawski 0619 22.07.2007 HU 1,9 1,5 2,1 0,7 1,9 1,0 lubelskie 
   Z 1,1 1,1 1,4 1,3 1,3 1,0  
   H 36,3 13,1 40,4 5,0 39,4 11,2  

piotrkowski 1010 20.07.2007 HU 3,7 2,0 4,3 3,0 3,5 2,2 łódzkie 
   Z 3,6 1,9 3,1 1,8 2,8 1,5  
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   H 47,0 15,4 53,0 17,6 52,3 20,7  

radomszczański 1012 20.07.2007 HU 3,3 2,2 4,0 2,4 3,2 1,9 łódzkie 
   Z 4,2 2,0 4,0 2,3 3,8 2,4  
   H 53,5 17,6 57,6 26,7 59,3 25,2  

częstochowski 2404 20.07.2007 HU 4,9 3,0 4,9 2,7 5,2 2,9 śląskie 
   Z 4,3 2,3 5,0 1,5 4,5 1,5  
   H 46,5 20,0 53,6 25,0 51,1 23,9  

konecki 2605 20.07.2007 HU 3,4 1,7 5,0 2,3 3,5 2,1 świętokrzyskie 
   Z 2,7 1,5 2,7 1,8 2,4 1,4  

 

Tabela 4.2.2 Tornada, burze, ulewy, gradobicia 15/16 sierpnia 2008 

Powiat TERYT 
Data 

zdarzenia 
Dane 

przed zdarzeniem po zdarzeniu 

Województwo  7 dni 28 dni 

średnia SD średnia SD średnia SD 

 
  H 42,8 15,2 47,3 23,2 45,6 17,2  

piotrkowski 1010 15.08.2008 HU 3,3 1,5 4,0 2,0 3,5 2,5 łódzkie 

 
  Z 2,9 1,4 2,9 1,7 2,9 1,6  

 
  H 42,8 15,2 47,3 23,2 45,6 17,2  

radomszczański 1012 15.08.2008 HU 3,3 1,5 4,0 2,0 3,5 2,5 łódzkie 
   Z 2,9 1,4 2,9 1,7 2,9 1,6  
   H 39,4 16,3 44,0 12,7 43,6 16,6  

siedlecki 1426 16.08.2008 HU 3,8 2,3 3,0 2,9 3,3 2,1 mazowieckie 
   Z 2,7 1,5 2,7 1,5 1,8 1,4  
   H 95,3 31,7 99,0 46,3 104,7 38,6  

m. Radom 1463 15.08.2008 HU 6,5 2,3 5,1 1,8 5,4 2,2 mazowieckie 
   Z 5,5 2,3 5,3 2,5 5,2 2,2  
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   H 28,9 13,1 25,3 15,7 27,9 13,8  

krapkowicki 1605 15.08.2008 HU 1,5 1,2 1,4 1,0 1,9 1,5 opolskie 
   Z 1,4 1,1 1,3 1,4 1,3 1,0  
   H 29,0 12,3 27,9 13,6 30,5 12,2  

strzelecki 1611 15.08.2008 HU 1,7 1,2 2,0 0,8 1,9 1,0 opolskie 
   Z 1,5 1,1 2,6 2,6 2,4 1,9  
   H 35,3 14,0 38,4 14,4 34,1 12,4  

wysokomazowiecki 2013 16.08.2008 HU 3,1 1,9 3,7 1,4 3,9 2,0 podlaskie 
   Z 1,4 1,1 1,1 0,4 1,7 1,2  
   H 84,6 37,6 82,0 43,7 81,8 37,6  

będziński 2401 15.08.2008 HU 4,4 1,9 4,7 2,5 4,1 1,9 śląskie 
   Z 4,6 2,3 3,7 2,3 4,5 2,2  
   H 40,1 18,8 42,6 31,3 44,9 23,3  

gliwicki 2405 15.08.2008 HU 2,4 1,3 1,1 0,9 1,9 1,2 śląskie 
   Z 2,9 1,8 2,7 1,3 2,9 1,6  

   H 33,9 14,4 35,0 17,4 35,9 14,2  

myszkowski 2409 15.08.2008 HU 1,1 1,0 2,4 1,9 2,0 1,6 śląskie 

   Z 2,2 1,5 2,9 2,0 2,3 1,8  
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Tabela 4.2.3 Burze, ulewy, powodzie w maju i czerwcu 2010 

Powiat TERYT 
Data 

zdarzenia 
Dane 

Przed zdarzeniem  Po zdarzeniu 

Województwo 28 dni 7 dni 28 dni 

średnia SD średnia SD średnia SD 

   H 10,2 5,7 8,9 4,6 10,3 6,2  

legnicki 0209 22.05.2010 HU 0,4 0,8 0,6 0,5 0,3 0,5 dolnośląskie 

   Z 1,6 1,1 1,7 1,9 1,4 1,5  

   H 60,7 30,5 66,6 33,8 62,1 31,9  

lubiński 0211 22.05.2010 HU 1,8 1,3 2,1 1,2 2,1 1,3 dolnośląskie 

   Z 2,4 1,3 2,7 2,4 2,3 1,7  

   H 18,3 10,0 18,1 8,5 15,9 9,5  

oławski 0215 21.05.2010 HU 1,0 1,5 0,9 0,9 0,4 0,7 dolnośląskie 

   Z 1,6 1,4 1,9 1,9 1,8 1,5  

   H 33,5 12,4 29,4 14,8 31,4 15,5  

oławski 0215 22.05.2010 HU 3,8 2,5 2,7 1,1 2,1 1,7 dolnośląskie 

   Z 2,4 1,6 3,4 1,1 2,5 1,5  

   H 32,8 13,9 33,4 12,9 32,5 13,7  

aleksandrowski 0401 24.05.2010 HU 1,8 1,4 1,7 0,8 2,4 1,8 kujawsko-pomorskie 

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

   H 32,9 13,7 30,1 13,3 29,1 13,1  

chełmiński 0404 24.05.2010 HU 1,6 1,7 1,6 1,0 1,2 1,0 kujawsko-pomorskie 

   Z 1,1 1,1 2,1 1,1 1,8 1,1  

   H 35,5 14,9 37,0 11,4 34,2 14,2  

lipnowski 0408 24.05.2010 HU 1,9 1,2 2,6 1,1 1,8 1,6 kujawsko-pomorskie 

   Z 1,6 1,0 3,3 1,7 2,0 1,7  

   H 61,5 22,3 59,9 20,8 58,2 19,3  

toruński 0415 24.05.2010 HU 8,5 3,2 7,9 2,0 8,5 2,8 kujawsko-pomorskie 

   Z 2,2 1,3 2,9 1,5 2,3 1,3  
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   H 138,9 51,2 154,0 48,6 136,9 47,1  

m. Toruń 0463 21.05.2010 HU 18,1 5,0 21,9 3,8 21,6 4,2 kujawsko-pomorskie 

   Z 4,8 1,7 3,0 2,9 4,8 2,4  

   H 60,0 25,4 63,6 25,4 60,2 21,5  

kraśnicki 0607 21.05.2010 HU 3,2 1,7 3,7 1,5 4,0 1,9 lubelskie 

   Z 2,6 1,8 3,7 2,4 3,2 2,1  

  II fala H 61,1 23,1 66,7 22,8 59,6 22,9  

kraśnicki 0607 7.06.2010 HU 3,4 1,6 5,6 2,5 4,4 2,3 lubelskie 

   Z 3,1 1,9 2,6 2,4 3,2 1,8  

   H 36,4 18,1 43,0 18,8 42,1 17,4  

opolski 0612 19.05.2010  1,6 1,8 2,1 2,0 2,2 1,8 lubelskie 

   HU 1,8 1,4 1,9 1,2 2,2 1,4  

  II fala H 39,1 16,8 45,9 15,2 41,9 16,7  

opolski 0612 5.06.2010 HU 1,7 1,7 2,4 2,0 2,0 1,5 lubelskie 

   Z 2,1 1,4 2,3 1,6 2,1 1,5  

   H 63,9 26,0 64,3 33,7 62,6 28,6  

puławski 0614 25.05.2010 HU 4,3 2,0 2,4 1,1 4,1 2,0 lubelskie 

   Z 3,6 1,7 4,1 2,9 3,3 2,1  

  II fala H 63,7 28,4 62,3 29,4 63,8 25,9  

puławski 0614 8.06.2010 HU 4,3 2,2 4,3 1,7 4,3 1,8 lubelskie 

   Z 3,4 2,0 3,6 2,9 3,2 1,7  

   H 30,0 12,5 32,7 15,3 31,6 13,3  

krośnieński 0802 26.05.2010 HU 2,1 1,4 1,9 0,9 1,9 1,0 lubuskie 

   Z 1,3 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2  

   H 46,3 19,7 34,7 13,9 41,9 21,6  

nowosolski 0804 23.05.2010 HU 2,0 1,4 2,0 0,8 2,4 1,5 lubuskie 

   Z 2,1 1,3 1,9 1,6 2,1 1,5  

   H 42,4 17,7 41,1 19,5 41,5 21,3  
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zielonogórski 0809 23.05.2010 HU 2,3 1,6 2,1 1,2 2,1 1,2 lubuskie 

   Z 2,1 1,5 1,0 0,6 2,1 1,4  

   H 68,4 29,9 70,9 33,2 68,8 31,0  

kutnowski 1002 21.05.2010 HU 2,9 1,9 4,0 2,1 3,4 1,9 łódzkie 

   Z 3,5 1,8 4,7 1,7 3,9 1,8  

   H 46,9 20,4 56,1 24,1 50,6 23,3  

łowicki 1005 25.05.2010 HU 3,3 2,2 2,3 2,0 3,3 2,0 łódzkie 

   Z 2,5 1,5 3,3 2,0 2,5 1,4  

   H 51,9 21,4 51,1 17,2 51,7 20,3  

piotrkowski 1010 18.05.2010 HU 3,5 2,0 3,7 1,0 3,7 1,9 łódzkie 

   Z 3,2 1,7 2,1 1,5 3,4 2,0  

   1010 69,9 31,7 72,4 32,6 66,8 32,0  

radomszczański 1012 21.05.2010 HU 3,4 2,3 3,0 2,2 3,4 1,8 łódzkie 

   Z 4,5 1,8 3,9 2,6 3,8 2,3  

   H 53,0 23,7 45,7 19,2 49,4 20,2  

bocheński 1201 17.05.2010 HU 3,3 1,8 3,3 1,3 3,1 1,9 małopolskie 

   Z 2,2 1,5 2,4 1,5 2,4 1,8  

 
 II fala H 51,2 21,5 44,3 23,9 49,6 20,0  

bocheński 1201 3.06.2010 HU 2,8 1,5 3,0 2,5 3,6 2,0 małopolskie 

   Z 2,0 1,4 2,4 1,7 2,5 2,0  

   H 78,0 20,4 70,1 12,9 74,0 19,1  

brzeski 1202 17.05.2010 HU 17,3 5,1 18,7 6,0 20,0 4,9 małopolskie 

   Z 1,8 1,2 2,1 1,9 2,5 1,3  

  II fala H 74,1 18,3 79,9 26,1 78,0 21,8  

brzeski 1202 4.06.2010 HU 18,1 4,8 21,3 6,3 20,1 5,3 małopolskie 

   Z 2,2 1,4 2,7 1,4 2,1 1,3  

   H 106,1 30,9 103,9 26,1 107,6 28,5  

chrzanowski 1203 17.05.2010 HU 23,7 4,9 23,4 3,4 29,1 6,9 małopolskie 
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   H 3,1 1,9 2,6 1,0 3,6 1,8  

   H 32,1 13,5 35,1 11,8 32,6 12,5  

dąbrowski 1204 18.05.2010 HU 2,2 1,5 2,3 0,8 2,0 1,4 małopolskie 

   Z 1,5 1,6 1,7 2,1 1,7 1,8  

   H 32,0 12,6 33,3 14,0 34,3 12,5  

dąbrowski 1204 4.06.2010 HU 1,9 1,4 2,7 1,1 2,0 1,6 małopolskie 

   Z 1,4 1,8 2,0 1,5 1,5 1,3  

   H 99,9 26,3 110,1 34,6 104,1 27,3  

gorlicki 1205 4.06.2010 HU 25,7 5,7 36,6 3,9 32,1 6,8 małopolskie 

 
  Z 2,9 1,7 3,3 0,8 2,4 1,3  

 
  H 57,0 23,6 55,9 20,3 50,8 18,9  

myślenicki 1209 17.05.2010 HU 3,5 2,0 2,0 1,5 3,0 1,9 małopolskie 

 
  Z 2,2 1,3 2,1 0,9 2,6 1,5  

 
  H 52,3 21,1 51,9 22,8 53,5 18,7  

myślenicki 1209 4.06.2010 HU 2,8 2,0 3,4 1,5 3,6 2,0 małopolskie 

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

 
  H 101,8 34,7 105,7 42,3 104,4 34,3  

nowosądecki 1210 4.06.2010 HU 9,1 3,3 11,0 4,6 9,7 4,2 małopolskie 

 
  Z 3,8 1,9 4,0 1,2 3,8 1,6  

 
  H 90,3 39,6 84,3 34,2 90,9 36,7  

tarnowski 1216 17.05.2010 HU 5,5 3,4 5,0 1,6 7,2 3,2 małopolskie 

 
  Z 4,6 2,6 5,4 2,6 4,7 2,2  

 
  H 89,5 37,0 101,0 48,9 89,6 37,2  

tarnowski 1216 4.06.2010 HU 6,5 3,3 8,7 3,5 7,8 3,2 małopolskie 

 
  Z 4,6 2,0 3,9 2,2 3,9 2,1  

 
  H 77,3 30,0 66,4 28,7 69,3 31,5  

wadowicki 1218 17.05.2010 HU 5,8 2,2 3,6 1,3 4,1 2,5 małopolskie 

 
  Z 3,5 1,7 3,4 2,2 3,3 2,3  
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  H 42,5 16,3 41,1 25,3 43,8 21,4  

m. Nowy Sącz 1262 4.06.2010 HU 2,2 1,7 1,9 1,2 2,3 1,3 małopolskie 

 
  Z 1,9 1,5 1,6 1,6 1,9 1,3  

 
  H 60,9 26,7 61,0 28,7 61,2 28,6  

m. Tarnów 1263 17.05.2010 HU 2,1 1,4 2,9 1,8 2,4 1,6 małopolskie 

 
  H 2,7 1,6 2,7 2,1 3,1 1,7  

 
  H 61,1 26,1 65,6 37,2 57,9 28,6  

m. Tarnów 1263 4.06.2010 HU 2,0 1,3 3,3 2,1 2,7 1,6 małopolskie 

 
  Z 2,3 1,6 3,6 1,4 2,9 1,6  

 
  H 72,8 27,4 58,4 36,5 69,5 30,4  

miński 1412 3.06.2010 HU 3,8 1,9 5,0 2,6 5,0 2,3 mazowieckie 

 
  Z 3,3 2,1 4,0 1,8 3,8 1,7  

 
  H 58,2 22,7 58,3 25,0 59,5 22,2  

piaseczyński 1418 4.06.2010 HU 3,2 1,9 3,6 0,8 3,9 1,8 mazowieckie 

 
  Z 3,4 2,1 3,0 1,6 3,0 1,5  

 
  H 59,5 25,5 65,9 24,6 62,7 26,7  

płocki 1419 23.05.2010 HU 2,6 1,5 2,7 1,3 3,3 2,0 mazowieckie 

 
  Z 3,8 2,3 2,1 1,2 3,1 2,2  

 
  H 60,5 23,9 67,6 30,5 64,2 27,8  

płocki 1419 9.06.2010 HU 2,9 1,4 4,0 2,8 3,4 2,5 mazowieckie 

 
  Z 3,1 2,2 3,7 1,1 3,4 1,8  

 
  H 76,1 26,7 75,4 26,1 74,0 26,2  

radomski 1425 12.06.2010 HU 4,4 2,3 7,1 2,2 6,0 2,7 mazowieckie 

 
  Z 4,2 1,9 4,6 1,7 3,9 2,0  

 
  H 98,5 38,2 82,1 49,1 92,5 40,1  

wołomiński 1434 2.06.2010 HU 4,6 2,4 5,4 2,3 4,6 2,2 mazowieckie 

 
  Z 4,6 2,0 3,1 1,6 4,2 2,3  

 
  H 77,6 35,7 85,0 37,6 78,2 34,5  
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m. Płock 1462 24.05.2010 HU 2,4 1,5 2,9 1,6 3,1 1,8 mazowieckie 

 
  Z 3,5 1,6 4,1 1,9 3,1 1,6  

 
  H 114,9 42,5 116,3 34,4 114,1 35,6  

m. Radom 1463 12.06.2010 HU 6,1 3,0 6,1 2,2 6,5 2,8 mazowieckie 

 
  Z 5,9 2,1 4,4 2,8 6,0 3,0  

 
  H 737,3 293,7 776,0 299,8 753,6 268,4  

m. st. Warszawa 1465 9.06.2010 HU 29,4 6,9 31,4 5,0 31,8 7,1 mazowieckie 

 
  Z 45,4 5,3 51,9 14,5 46,0 9,6  

 
  H 25,9 13,3 25,3 11,4 24,7 13,6  

brzeski 1601 20.05.2010 HU 0,5 0,6 0,3 0,5 0,6 0,7 opolskie 

 
  Z 2,7 1,7 2,7 0,8 2,6 1,5  

 
  H 25,4 12,1 27,4 10,8 26,8 9,1  

głubczycki 1602 12.06.2010 HU 1,7 1,0 1,6 1,3 1,0 1,1 opolskie 

 
  Z 1,7 1,2 0,9 0,9 1,3 1,0  

 
  H 47,0 23,5 49,4 28,7 51,4 21,8  

kędzierzyńsko-
kozielski 

1603 4.06.2010 HU 2,1 1,6 2,4 2,0 2,3 1,9 opolskie 

 
  Z 2,6 1,4 3,0 2,0 2,4 1,5  

 
  H 17,7 10,5 14,7 9,1 16,8 10,8  

krapkowicki 1605 20.05.2010 HU 1,2 1,3 0,9 1,2 0,9 1,0 opolskie 

 
  H 1,2 0,9 1,0 1,4 1,3 1,4  

 
  H 35,4 15,7 35,7 14,5 35,1 13,7  

strzelecki 1611 20.05.2010 HU 2,0 1,5 0,7 0,8 1,5 1,2 opolskie 

 
  Z 1,9 1,5 1,9 0,9 1,6 1,1  

 
  H 60,3 27,4 60,7 27,1 59,4 25,5  

m. Opole 1661 20.05.2010 HU 1,8 1,4 1,7 1,4 1,9 1,2 opolskie 

 
  Z 2,8 1,5 4,7 2,8 3,5 1,9  

 
  H 68,8 29,9 67,0 26,7 67,5 27,9  

dębicki 1803 17.05.2010 HU 4,4 2,2 3,6 1,7 4,5 2,2 podkarpackie 
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  Z 3,3 1,2 2,1 1,6 2,6 1,8  

 
 II fala H 66,5 28,4 74,0 33,1 68,8 27,8  

dębicki 1803 5.06.2010 HU 4,3 2,1 6,3 2,7 5,4 2,2 podkarpackie 

 
  Z 2,8 1,8 2,6 1,9 2,8 1,6  

 
  H 61,0 23,1 58,7 19,5 55,4 20,6  

jasielski 1805 17.05.2010 HU 3,5 1,8 3,0 1,7 3,1 1,7 podkarpackie 

 
  Z 3,1 2,4 2,3 1,5 2,6 1,6  

 
 II fala H 58,3 21,9 55,1 19,2 57,1 20,3  

jasielski 1805 4.06.2010 HU 3,2 1,9 3,9 1,3 3,7 1,8 podkarpackie 

 
  Z 2,8 2,1 2,0 0,8 2,5 1,8  

 
  H 49,8 18,9 43,1 23,0 45,9 20,9  

łańcucki 1810 3.06.2010 HU 3,0 1,7 3,3 1,6 2,8 1,8 podkarpackie 

 
  Z 2,3 1,2 1,7 1,1 1,4 1,0  

 
  H 66,6 29,0 65,6 29,7 63,8 25,9  

mielecki 1811 18.05.2010 HU 3,3 2,2 2,4 2,1 2,6 1,9 podkarpackie 

 
  Z 2,6 1,5 2,3 1,6 3,3 1,8  

 
 II fala H 64,1 27,9 71,0 19,7 65,9 25,5  

mielecki 1811 5.06.2010 HU 2,6 1,7 2,7 1,1 3,6 1,9 podkarpackie 

 
  Z 3,0 1,6 4,0 2,1 3,6 1,9  

 
  H 35,1 15,0 38,0 13,7 37,4 16,7  

ropczycko-
sędziszowski 

1815 17.05.2010 HU 2,3 2,1 3,6 1,8 2,7 2,1 podkarpackie 

 
  Z 1,6 1,1 1,4 1,8 1,9 1,8  

  II fala H 37,8 14,8 34,6 23,5 37,1 16,9  

ropczycko-
sędziszowski 1815 3.06.2010 

HU 2,4 1,7 2,9 3,0 2,4 2,0 podkarpackie 

   Z 1,4 1,3 2,7 1,8 2,3 1,8  

   H 74,2 26,3 69,0 38,8 70,5 27,5  

rzeszowski 1816 3.06.2010 HU 5,4 2,5 6,7 2,6 6,5 2,7 podkarpackie 
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   Z 4,2 2,5 4,4 1,9 3,7 1,9  

   H 35,0 14,0 36,4 10,5 35,1 10,7  

strzyżowski 1819 4.06.2010 HU 2,1 1,7 2,4 1,6 1,9 1,4 podkarpackie 

   Z 1,6 1,1 1,4 0,5 1,8 1,4  

   H 35,4 15,7 42,3 10,4 37,3 15,2  

tarnobrzeski 1820 19.05.2010 HU 2,3 1,4 5,4 2,9 3,6 2,5 podkarpackie 

   Z 1,2 1,0 1,4 0,8 1,6 1,2  

  II fala H 37,5 14,8 38,4 16,3 33,9 15,2  

tarnobrzeski 1820 4.06.2010 HU 3,4 2,4 3,1 2,0 2,7 1,7 podkarpackie 

   H 1,4 0,9 1,9 2,0 1,8 1,6  

   H 32,5 15,4 33,0 18,2 31,2 15,2  

m. Tarnobrzeg 1864 19.05.2010 HU 1,9 1,5 2,3 1,0 2,2 1,2 podkarpackie 

   Z 1,3 1,2 1,1 0,7 1,0 1,0  

   H 33,4 15,8 30,3 12,4 32,9 14,2  

m. Tarnobrzeg 1864 4.06.2010 HU 1,9 1,3 2,7 1,4 2,6 1,4 podkarpackie 

   Z 1,1 1,1 0,9 1,1 1,1 1,1  

   H 35,0 12,5 33,0 12,3 32,9 13,8  

bielski 2003 2.06.2010 HU 1,9 1,4 3,7 2,6 3,1 2,3 podlaskie 

   Z 1,8 1,7 1,7 0,8 2,2 1,1  

   H 25,5 10,8 29,4 10,3 26,1 10,8  

moniecki 2008 17.05.2010 HU 1,5 1,2 1,7 1,4 1,3 0,9 podlaskie 

   Z 1,3 1,2 2,3 1,0 1,6 1,2  

   H 43,3 18,4 42,1 17,5 41,9 16,5  

sokólski 2011 17.05.2010 HU 3,0 2,0 4,3 2,3 3,9 2,2 podlaskie 

 
  Z 2,0 1,6 2,4 1,9 2,4 1,6  

 
  H 22,5 9,4 19,7 10,7 21,2 10,0  

suwalski 2012 17.05.2010 HU 1,4 1,2 0,7 0,8 1,4 1,4 podlaskie 

 
  Z 0,8 1,0 0,7 0,8 0,6 0,6  
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  H 75,8 35,5 76,0 32,9 76,5 32,8  

bielski 2402 17.05.2010 HU 4,8 2,4 5,0 2,3 4,9 2,1 śląskie 

 
  Z 3,4 1,5 4,0 1,5 4,0 1,6  

 
  H 27,4 12,3 29,3 13,7 25,0 11,3  

bieruńsko-
lędziński 

2414 17.05.2010 HU 1,9 1,5 1,4 0,5 2,1 1,2 śląskie 

 
  Z 1,6 1,3 1,4 0,5 1,2 1,0  

 
  H 90,1 43,2 89,7 42,0 90,5 44,8  

m. Bielsko-Biała 2461 17.05.2010 HU 4,9 3,1 3,4 2,1 4,8 2,7 śląskie 

 
  Z 4,4 2,1 3,7 2,0 4,7 2,4  

   H 34,9 18,5 39,6 12,5 36,4 14,2  

opatowski 2606 8.06.2010 HU 2,0 2,0 1,6 1,3 2,1 1,5 świętokrzyskie 

   Z 2,4 1,3 2,9 1,3 1,9 1,3  

   H 53,2 23,6 49,7 22,4 49,8 20,8  

sandomierski 2609 19.05.2010 HU 2,5 2,0 3,0 2,2 3,0 1,5 świętokrzyskie 

   Z 3,0 1,8 2,3 1,6 3,3 1,9  

  II fala H 50,5 21,5 51,9 20,3 49,8 18,7  

sandomierski 2609 4.06.2010 HU 2,2 1,5 3,6 1,1 3,6 1,8 świętokrzyskie 

   Z 3,4 1,7 2,7 2,0 3,1 1,9  

   H 46,6 20,9 47,7 19,2 47,5 19,3  

staszowski 2612 4.06.2010 HU 3,0 1,4 3,9 2,1 3,1 2,0 świętokrzyskie 

   Z 2,0 1,7 2,4 1,3 2,1 1,3  

   H 64,2 26,3 64,9 22,8 62,8 24,2  

koniński 3010 26.05.2010 HU 4,1 2,4 3,4 2,0 4,0 2,1 wielkopolskie 

   Z 3,0 1,3 2,9 0,9 2,9 1,5  

   H 51,5 15,8 56,0 17,7 52,1 16,5  

pleszewski 3020 20.05.2010 HU 11,0 3,6 12,4 3,7 12,6 4,4 wielkopolskie 

   Z 1,8 1,0 1,3 1,1 1,1 1,1  

   H 59,6 29,5 61,1 30,2 58,3 28,7  
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m. Kalisz 3061 20.05.2010 HU 2,3 1,8 2,6 1,7 2,8 1,6 wielkopolskie 

   Z 3,3 1,6 3,9 2,2 3,1 1,8  
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Tabela 4.2.4 Burze, gradobicia, powodzie błyskawiczne - 3-5 lipca 2012 

Powiat TERYT 
Data 

zdarzenia 
Dane 

przed zdarzeniem po zdarzeniu 

Województwo 28 dni 7 dni 28 dni 

średnia SD średnia SD średnia SD 

 
  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  

 
  H 44,1 19,7 50,7 22,0 46,2 18,1  

wrocławski 0223 5.07.2012 HU 3,5 2,1 3,4 1,0 3,6 1,6 dolnośląskie 

 
  Z 1,9 1,6 2,3 1,4 2,5 1,2  

 
  H 26,0 11,2 28,9 10,4 25,7 9,9  

złotoryjski 0226 5.07.2012 HU 1,2 1,1 1,3 1,0 1,0 1,2 dolnośląskie 

 
  Z 1,1 0,8 1,4 1,1 1,4 1,1  

 
  H 28,3 21,7 52,6 27,2 50,2 24,8  

m. Jelenia Góra  0261 5.07.2012 HU 1,0 1,2 2,7 1,1 3,0 1,8 dolnośląskie 

 
  Z 2,8 1,3 2,6 2,4 2,1 1,7  

 
  H 53,3 10,5 54,0 8,6 50,9 9,3  

słubicki 0805 5.07.2012 HU 9,6 4,9 11,4 2,8 9,1 3,5 lubuskie 

 
  Z 1,3 1,2 1,0 1,3 1,3 1,2  
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  H 74,5 29,4 77,3 28,5 75,4 26,5  

radomski 1425 3.07.2012 HU 5,5 2,3 6,4 4,1 5,5 2,4 mazowieckie 

 
  Z 3,5 2,0 4,4 1,9 3,9 2,0  

 
  H 841,9 334,1 874,1 300,6 807,5 277,7  

m. st. Warszawa 1465 3.07.2012 HU 35,6 4,5 35,3 7,8 35,4 6,3 mazowieckie 

 
  Z 48,8 7,1 54,0 8,4 50,0 8,6  

 
  H 25,7 10,2 19,4 9,5 17,8 8,4  

krapkowicki 1605 3.07.2012 HU 2,9 1,9 2,4 1,7 1,4 1,3 opolskie 

 
  Z 1,6 1,4 2,0 1,3 1,6 1,0  

 
  H 50,4 19,0 52,0 17,9 53,5 20,8  

mikołowski 2408 3.07.2012 HU 2,4 1,3 2,1 1,2 2,6 1,9 śląskie 

 
  Z 2,5 1,5 2,6 1,6 2,2 1,7  

 
  H 77,5 36,5 80,1 34,4 79,0 33,7  

wodzisławski 2415 3.07.2012 HU 4,1 2,0 3,3 1,6 4,0 2,4 śląskie 

 
  Z 3,7 2,7 5,3 2,5 4,5 2,4  
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Tabela 4.2.5 Tornado 14 lipca 2012 

Powiat TERYT 
Data 

zdarzenia 
Dane 

Przed zdarzeniem Po zdarzeniu 

Województwo 28 dni 7 dni 28 dni 

średnia SD średnia SD średnia SD 

 
  H 54,5 20,7 54,9 20,8 51,2 19,5  

świecki 0414 14.07.2012 HU 2,1 1,8 1,7 1,4 2,3 1,6 kujawsko-pomorskie 

 
  Z 2,2 1,8 1,9 1,2 2,7 1,3  

 
  H 26,2 9,9 28,1 8,7 24,2 9,5  

tucholski 0416 14.07.2012 HU 1,9 1,2 2,4 1,3 1,7 1,4 kujawsko-pomorskie 

 
   1,2 1,2 1,1 1,2 1,6 1,5  

 
  H 38,9 16,6 40,6 17,5 37,8 16,6  

kwidzyński 2207 14.07.2012 HU 2,0 1,4 2,0 1,2 1,8 1,4 pomorskie 

 
  Z 1,7 1,3 1,3 1,1 1,7 1,6  

 
  H 49,1 15,7 48,0 15,0 47,4 16,0  

starogardzki 2213 14.07.2012 HU 5,0 2,6 4,4 1,0 3,9 1,7 pomorskie 

 
  Z 3,1 1,6 3,6 1,5 3,9 2,0  

 
  H 8,6 4,8 8,6 6,0 9,5 5,0  

sztumski 2216 14.07.2012 HU 1,5 1,4 0,7 0,5 1,0 1,0 pomorskie 

 
  Z 1,3 1,2 1,1 0,4 1,0 0,8  
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Tabela 4.2.6 Burze, gradobicia 18 czerwca 2013 

Powiat TERYT 
Data 

zdarzenia 
Dane 

Przed zdarzeniem Po zdarzeniu 

Województwo 28 dni 7 dni 28 dni 

średnia SD średnia SD średnia SD 
   H 127,6 55,3 142,3 58,9 132,0 50,9  

m. Kielce 2661 18.06.2013 HU 5,8 3,2 6,7 4,2 6,0 2,7 świętokrzyskie 

  
 Z 5,4 2,2 4,1 2,0 4,3 2,5  

  
 H 61,5 14,9 67,4 9,7 64,9 12,1  

m. Leszno 3063 18.06.2013 HU 15,7 4,4 20,1 5,7 16,6 4,9 wielkopolskie 
   Z 1,3 1,5 1,7 1,1 1,3 0,9  

 

Tabela 4.2.7 Orkan Ksawery 5/6 grudnia 2013 

Powiat TERYT 
Data 

zdarzenia 
Dane 

Przed zdarzeniem Po zdarzeniu 

Województwo 28 dni 7 dni 28 dni 

średnia SD średnia SD średnia SD 
   H 54,1 21,5 49,7 21,1 41,8 21,0  

świecki 0414 05.12.2013 HU 1,8 1,3 1,6 1,1 1,6 1,2 kujawsko-pomorskie 
   Z 2,4 1,6 2,9 2,0 2,9 1,8  
   H 46,1 16,6 43,0 19,3 36,9 16,9  

łęczycki 1004 05.12.2013 HU 7,6 2,7 5,1 1,6 6,6 3,0 łódzkie 
   Z 2,1 1,5 1,4 1,4 1,8 1,3  
   H 63,1 26,6 56,3 23,1 49,3 22,5  

limanowski 1207 05.12.2013 HU 2,2 1,4 2,4 1,7 2,3 1,8 małopolskie 
   Z 2,7 1,8 2,9 1,3 2,3 1,4  
   H 30,9 15,8 35,7 20,0 28,9 16,8  

myślenicki 1209 06.12.2013 HU 1,3 1,1 0,3 0,5 1,3 1,5 małopolskie 
   Z 3,0 1,6 3,3 1,3 2,9 1,6  
   H 89,2 38,4 98,0 33,7 76,6 37,6  
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tarnowski 1216 06.12.2013 HU 3,7 1,9 2,7 1,0 3,0 1,9 małopolskie 
   Z 3,6 1,9 4,6 1,4 3,9 1,8  
   H 80,6 33,7 78,6 30,1 65,7 30,4  

wadowicki 1218 06.12.2013 HU 4,1 2,1 4,7 2,4 4,8 1,9 małopolskie 
   Z 4,3 2,1 4,3 2,3 3,6 2,0  
   H 45,2 20,1 44,3 18,3 35,6 16,9  

chojnicki 2202 06.12.2013 HU 1,8 1,5 2,3 1,6 1,8 1,3 pomorskie 
   Z 2,2 1,5 2,4 1,5 2,1 1,3  
   H 78,9 37,3 80,3 38,9 59,2 31,7  

bielski 2402 06.12.2013 HU 3,8 2,2 3,9 2,4 3,6 2,0 śląskie 
   Z 3,4 1,7 3,9 2,4 4,4 2,3  
   H 36,0 16,0 38,0 15,2 28,5 16,6  

myszkowski 2409 06.12.2013 HU 1,4 1,2 0,7 1,1 1,3 1,2 śląskie 
   Z 2,3 1,6 1,9 1,8 2,8 1,5  
   H 56,5 24,2 60,0 25,4 46,9 24,0  

pszczyński 2410 06.12.2013 HU 2,9 1,4 2,9 1,6 2,6 1,5 śląskie 
   Z 2,4 1,2 2,7 2,2 2,5 1,8  
   H 74,9 30,7 76,4 34,2 60,4 32,8  

gnieźnieński 3003 06.12.2013 HU 2,6 1,8 3,4 1,5 2,9 2,0 wielkopolskie 
   Z 3,5 2,2 4,4 1,9 3,8 1,9  
   H 31,1 13,7 32,3 16,7 25,5 13,4  

sławieński 3213 06.12.2013 HU 1,3 1,1 2,0 0,6 1,9 1,1 zachodniopomorskie 
   Z 1,4 1,3 1,6 1,3 2,0 1,4  
   H 25,7 13,3 24,3 10,2 19,6 12,5  

m. Świnoujście 3263 06.12.2013 HU 0,8 0,8 0,7 1,0 1,1 1,2 zachodniopomorskie 
   Z 0,9 0,8 0,7 1,0 1,3 0,8  
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Tabela 4.2.8 Gwałtowne burze z porywistym wiatrem, gradobiciem, trąba powietrzna 19 lipca 2015 

Powiat TERYT 
Data 

zdarzenia 
Dane 

Przed zdarzeniem Po zdarzeniu 

Województwo 28 dni 7 dni 28 dni 

średnia SD średnia SD średnia SD 

 
  H 75,4 24,3 73,0 25,3 72,1 23,0  

toruński 0415 19.07.2015 HU 8,7 3,5 10,1 4,4 9,0 3,6 kujawsko-pomorskie 

 
  Z 2,0 1,4 2,3 2,4 1,9 1,5  

 
  H 121,9 45,2 114,9 48,5 107,3 36,4  

m. Radom 1463 19.07.2015 HU 7,6 3,0 9,0 3,2 7,9 2,9 mazowieckie 

 
  Z 6,3 2,3 5,4 2,4 5,6 2,3  

 
  H 130,8 47,6 127,6 49,1 118,4 43,8  

kielecki 2604 19.07.2015 HU 8,3 2,5 8,1 2,4 7,9 2,8 świętokrzyskie 

 
  Z 4,8 2,0 6,3 1,3 5,5 2,9  

 

Tabela 4.2.9 Silne opady deszczu, burze, podtopienia 31 maja 2016  

Powiat TERYT 
Data 

zdarzenia 
Dane 

Przed zdarzeniem Po zdarzeniu 

Województwo 28 dni 7 dni 28 dni 

średnia SD średnia SD średnia SD 

 
  H 71,8 33,6 68,3 26,8 72,8 28,7  

starachowicki 2611 31.05.2016 HU 3,5 1,6 3,1 1,6 4,1 2,1 świętokrzyskie 

 
  Z 3,0 1,9 1,7 1,0 2,9 1,7  
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Tabela 4.2.10 Burze z silnym wiatrem 26 czerwca 2016 

Powiat TERYT 
Data 

zdarzenia 
Dane 

Przed zdarzeniem Po zdarzeniu 

Województwo 28 dni 7 dni 28 dni 

średnia SD średnia SD średnia SD 
   H 50,1 18,3 54,1 15,4 48,3 16,1  

bartoszycki 2801 26.06.2016 HU 11,6 3,7 12,0 3,9 10,3 4,3 warmińsko - mazurskie 
   Z 1,6 1,3 1,0 0,6 1,6 0,9  

 

Tabela 4.2.11 Orkan Ksawery 1 5/6 października 2017 

Powiat TERYT 
Data 

zdarzenia 
Dane 

Przed zdarzeniem Po zdarzeniu 

Województwo 28 dni 7 dni 28 dni 

średnia SD średnia SD średnia SD 

   H 32,4 15,9 34,6 19,4 31,7 18,2  

jeleniogórski 0206 06.10.2017 HU 1,2 1,2 2,6 0,8 2,1 1,5 dolnośląskie 

   Z 2,4 1,4 1,4 0,5 2,0 1,6  

   H 42,8 18,2 42,1 23,6 42,3 18,8  

gorzowski 0801 06.10.2017 HU 2,1 1,6 1,9 1,5 1,9 1,3 lubuskie 

   Z 1,9 1,5 2,7 1,1 2,0 1,1  

   H 24,1 9,7 20,6 11,5 19,9 10,8  

kazimierski 2603 06.10.2017 HU 1,6 1,5 1,3 0,8 1,3 0,8 świętokrzyskie 

   Z 1,0 1,1 0,7 0,5 1,0 1,2  

   H 55,4 24,4 54,1 28,8 54,4 26,7  

konecki 2605 06.10.2017 HU 2,4 1,6 1,9 1,3 2,6 1,4 świętokrzyskie 

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

   H 89,1 26,6 85,4 27,6 86,1 29,8  

skarżyski 2610 06.10.2017 HU 12,4 4,2 12,1 2,0 10,8 4,4 świętokrzyskie 

 
1 Dwa orkany w Europie (z lat 2013 i 2017) noszą nazwę Ksawery 
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   Z 2,6 1,4 2,4 1,3 2,9 1,3  

   H 46,1 17,4 43,7 17,0 41,5 17,9  

gostyński 3004 06.10.2017 HU 2,3 1,5 1,9 0,9 2,1 1,2 wielkopolskie 

   Z 2,0 1,3 0,9 0,7 2,0 1,3  

   H 46,3 19,0 44,1 22,1 43,0 19,3  

kościański 3011 06.10.2017 HU 2,0 1,6 1,1 1,3 1,5 1,3 wielkopolskie 

   Z 2,3 1,5 1,9 1,6 2,4 1,5  

 

Tabela 4.2.12 Orkan David (Fryderyk) 17-19 stycznia 2018 

Powiat TERYT 
Data 

zdarzenia 
Dane 

Przed zdarzeniem Po zdarzeniu 

Województwo  7 dni 28 dni 

średnia SD średnia SD średnia SD 

 
 18.01.2018  71,2 37,2 82,1 28,6 87,9 33,2  

kłodzki 0208 18.01.2018  2,7 1,6 3,6 1,9 2,6 1,9 dolnośląskie 

 
 18.01.2018  5,6 2,8 5,9 2,4 5,8 2,0  

 
 18.01.2018  20,4 12,1 15,7 9,5 16,6 10,1  

legnicki 0209 18.01.2018  2,5 3,3 0,4 0,5 0,3 0,6 dolnośląskie 

 
 18.01.2018  1,9 1,3 1,6 1,4 1,6 1,1  

 
 18.01.2018  28,7 18,3 41,4 17,0 38,2 17,4  

lubański 0210 18.01.2018  1,5 1,1 1,4 1,1 1,7 1,6 dolnośląskie 

 
 18.01.2018  1,8 1,1 2,4 2,4 2,3 1,6  

 
 18.01.2018  13,5 10,4 15,0 9,6 17,2 9,1  

strzeliński 0217 18.01.2018  0,5 0,6 0,9 0,7 0,8 0,8 dolnośląskie 

 
 18.01.2018  1,5 1,1 1,4 1,4 1,3 1,1  

 
 18.01.2018  52,2 25,8 39,9 15,2 49,7 23,7  

świdnicki 0219 18.01.2018  5,7 4,6 2,6 1,5 2,7 1,8 dolnośląskie 

 
 18.01.2018  5,6 2,3 6,4 3,6 6,0 2,9  

 
 18.01.2018  33,1 19,1 38,4 19,5 35,5 15,1  
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dąbrowski 1204 18.01.2018  1,6 1,1 1,4 1,1 1,3 1,1 małopolskie 

 
 18.01.2018  1,8 1,5 2,1 1,6 2,1 1,2  
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4.2.4  Podsumowanie 

• Nagłe zjawiska pogodowe w Polsce najczęściej nie łączą się ze znacznym i istotnym 

statystycznie wzrostem liczby hospitalizacji ani zgonów wśród ludności dotkniętych 

terenów. 

• Zidentyfikowano jednak 35 zdarzeń, gdy po wystąpieniu zjawiska pogodowego dzienna 

liczba hospitalizacji lub zgonów wzrosła w sposób statystycznie istotny o kilkadziesiąt lub 

więcej procent. 

• W pierwszym tygodniu po zjawisku pogodowym nadwyżka była z reguły największa, a 

efekt zawsze utrzymywał się przez 4 tygodnie. 

• Jedyną szczegółową przyczyną, dla której obserwowano ten efekt (i tylko w odniesieniu do 

hospitalizacji) były urazy. 

• Zjawiskami związanymi z najsilniejszymi skutkami zdrowotnymi były powodzie. 

• Identyfikacja takich zderzeń stwarza możliwość przeprowadzenia bardziej szczegółowych 

badań, uwzględniających np. wpływ warunków meteorologicznych czy znaczenie sezonu 

urlopowy w szpitalach.  
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[1] Downburst -silne uderzenia wiatru na liniach szkwałów, mogą powodować ogromne szkody na 

dużych terenach; linia szkwału -strefa układających się w linię burz, które mają wspólną przyczynę 

powstania i formują się zwykle przed frontem chłodnym, tego typu burze mogą tworzyć linie długości 

kilkuset kilometrów, często istnieją przez wiele godzin i mogą przynosić wiele wyładowań 

atmosferycznych, porywiste wiatry, intensywne opady deszczu i gradu, a czasem również tornada (na 

podstawie informacji encyklopedycznych –Wikipedia, dostęp: 11.10.2020). 

 

4.2.6  Inne aktywności związane z realizacją zadania w ramach Działania 4  

• Zaprezentowano zadanie w portalu internetowym Projektu 

(https://www.pzh.gov.pl/klimat). Zgromadzony materiał udostępniono za pośrednictwem 

interaktywnego modułu Prezentacja danych, podstawowe informacje metodyczne oraz 

tabele wynikowe są dostępne za pomocą zakładek Factsheets i Zdarzenia nagłe.  

• W trakcie realizacji działania 4 przygotowane zostały materiały oraz prezentacje, które 

zostały wygłoszone na 7 konferencjach regionalnych  

− Zmiany klimatu a nagłe zjawiska pogodowe i ich wpływ na stan zdrowia ludności Polski 

- dr Anna Poznańska 

− Wpływ temperatury na zmiany umieralności w świetle publikacji naukowych oraz 

badań własnych - dr Daniel Rabczenko 

• Realizatorzy działania 4 na konferencji naukowej przeprowadzonej online w Warszawie 

(07.10.2020) pt. „Klimatozależne zdrowotne zagrożenia - nowe wyzwania dla zdrowia 

publicznego” przedstawili następujące wystąpienia: 

− Wpływ fal upałów na umieralność ludności miejskiej w Polsce - dr Daniel Rabczenko 

• Na konferencji podsumowującej projekt pt. „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan 

zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian” – 

zaprezentowane zostały następujące referaty: 

− Analiza wpływu temperatury na stan zdrowia ludności Polski - dr Daniel Rabczenko, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3042000/
https://dx.doi.org/10.1186%2F1476-069X-10-11
https://dx.doi.org/10.1186%2F1476-069X-10-11
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pl-pl&rs=pl-pl&wopisrc=https%3A%2F%2Fpzhnizp.sharepoint.com%2Fsites%2FNPZ-KLIMAT%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ff76c208791e74c93895daf7372bf7b45&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=87afafd1-567e-9ae6-5045-b121c396cc75-1163&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1637827037%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fpzhnizp.sharepoint.com%252Fsites%252FNPZ-KLIMAT%252FShared%2520Documents%252FRaport%2520ko%25C5%2584cowy%252FRaport%2520ko%25C5%2584cowy%2520_NPZ_2020%2520_%2520do%2520pracy%2520wsp%25C3%25B3lnej%2520-%2520zmieniony%2520(2).docx%26fileId%3Df76c2087-91e7-4c93-895d-af7372bf7b45%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D1163%26locale%3Dpl-pl%26theme%3Ddefault%26version%3D20201007007%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1605866301592%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.files&wdhostclicktime=1605866301536&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=11c86b66-6841-4181-9561-443ef4542b51&usid=11c86b66-6841-4181-9561-443ef4542b51&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://www.pzh.gov.pl/klimat
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− Analiza związku nagłych zjawisk pogodowych ze zdarzeniami zdrowotnymi w Polsce - 

dr Anna Poznańska, 

− Prezentacja ogólnodostępnego portalu internetowego przedstawiającego dane 

zebrane w ramach projektu - dr Daniel Rabczenko  

• Udział w XXVIII Konferencji Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, w organizowanej 26-

27 września 2019 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenie Zdrowych 

Miast Polskich nt. „Dlaczego być warto Zdrowym Miastem? Jak poprawić warunki 

zdrowotne miast, tj. stan zdrowia ich mieszkańców oraz warunki środowiskowe” – 

wygłoszenie referatu „Różnice w zagrożeniu życia związanym z krótkookresowymi 

zmianami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w polskich miastach” - dr Daniel 

Rabczenko 
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5. Działanie 5 - Stworzenie systemu prezentacji danych oraz 
organizacja konferencji 

5.1 Cel i zakres Działania 5 

Celem działania 5 było: 

• przeprowadzenie informacyjnych konferencji regionalnych oraz naukowych, na 
których przybliżono przedstawicielom władz zarówno centralnych, samorządowych 
oraz mediom i organizacjom pozarządowym problematykę występowania i prewencji 
zjawisk zdrowotnych zależnych od klimatu, 

• stworzenie systemu prezentacji zgromadzonych danych (w ujęciu czasowo-
przestrzennym według jednostek administracyjnych) w formie ogólnodostępnego 
portalu internetowego. 

 

5.2  Konferencje regionalne (informacyjne) 

W ramach realizowanego projektu zorganizowano konferencje regionalne pod wspólnym 
tytułem „Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia – identyfikacja i ocena zagrożenia czynników 
klimatycznych oraz klimat zależnych” uwzględniając miejsce lokalizacji grup docelowych 
wskazane w projekcie realizowanego zadania: 

Celem zorganizowanych konferencji było rozpropagowanie wiedzy na temat związków klimatu 
ze zdrowiem, w tym:  

1) Podniesienie społecznej świadomości o możliwych zagrożeniach zdrowotnych 
związanych ze zmianami klimatu w Polsce  

2) Podniesienie świadomości grupy docelowej o możliwych zagrożeniach zdrowotnych 
związanych ze zmianami klimatu  

3) Podniesienie kompetencji u osób uczestniczących w konferencjach  

4) Upowszechnienie wiedzy o istniejących zagrożeniach zdrowotnych związanych ze 
zmianami klimatu w Polsce. 

W konferencjach uczestniczyli przedstawiciele następujących grup docelowych określonych w 
projekcie tj.: Ministerstwa Zdrowia, Inspekcji Sanitarnej, jednostek ochrony zdrowia, 
jednostek władzy samorządowej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, jednostek naukowych, jednostek oświatowych i mediów. 

Podczas konferencji regionalnych zostały przedstawione cele i założenia realizowanego 
projektu „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań 
związanych z adaptacją do jego zmian” oraz następujące prezentacje: 

• Zdrowotne wskaźniki klimatyczne - definicje, charakterystyka, trendy  

• Zmiany klimatu a nagłe zjawiska pogodowe i ich wpływ na stan zdrowia ludności Polski  

• Wpływ temperatury na zmiany umieralności w świetle publikacji naukowych oraz badań 
własnych  
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• Ryzyko wzrostu zakażeń Legionella jako możliwa konsekwencja zdrowotna ocieplenia 
klimatu w Polsce: potrzeba usprawnienia wczesnej diagnostyki legionelozy  

• Występowanie przecinkowców Vibrio sp. w wodach przybrzeżnych polskiej części Bałtyku 
w następstwie wzrostu temperatury wody: nowy czynnik ryzyka zakażeń u osób z 
niedoborami odporności 

• Czy zagrożenie chorobami przenoszonymi przez kleszcze będzie wzrastać?  

• Aktualna sytuacja epidemiologiczną KZM w Polsce oraz występowanie wirusów w 
kleszczach 

W konferencjach regionalnych w sumie wzięło udział 660 uczestników, w a badaniu 
ankietowym 508 respondentów, Tabela 5.2.1 

Tabela 5.2.1. Zestawienie liczby uczestników i pozyskanych ankiet na zorganizowanych 
konferencjach regionalnych 

Region (NUTS1)  Forma konferencji Liczba uczestników Liczba ankiet 

Województwo mazowieckie  stacjonarna - Warszawa 73 68 

Południowy  stacjonarna - Kraków 58 49 

Północny  Stacjonarna - Gdańsk 62 53 

Centralny  stacjonarna - Łódź 49 49 

Północno Zachodni/ 

Południowo zachodni/ 

Wschodni 

Online 22.09.2020 174 111 

Online 24.09.2020 114 90 

Online 29.09.2020 130 88 

SUMA 660 508 

 

5.3  Konferencje naukowe 

W ramach realizowanego projektu zorganizowano również 3 konferencje naukowe: 

• Zagrożenia dla zdrowia ludzi w perspektywie zmian klimatycznych - konferencja 
komplementarna z kongresem „Szczyt Zdrowia 2019”, została poświęcona związkom 
zdrowia z uwarunkowaniami klimatycznymi (05 listopada 2019 r.) Problematyka 
prezentowanych wykładów koncentrowała się wokół zagadnień związanych ze zmianami 
klimatu, które obecnie są jednym z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i 
ekonomicznych. Wzrost temperatury, zmiany reżimu termiczno-opadowego oraz 
częstotliwość i nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych mają istotny bezpośredni 
wpływ na zdrowie publiczne. Na konferencji przedstawiciele instytucji naukowych (PAN, 
Uniwersytet Warszawki, Instytut Ochrony Środowiska) wygłosili następujące referaty: 

− Zmiany klimatu i ich skutki teraz i w przyszłości - prof. dr hab. Maciej Sadowski  
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− Choroby klimatozależne w Polsce – stan i prognozy na najbliższe dekady - prof. dr 
hab.  Krzysztof Błażejczyk  

− Aktualny stan rozmieszczenia kleszczy właściwych w Polsce - dr hab. Grzegorz 
Karbowiak 

− Skutki ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w Polsce - dr hab. Irena Tsermegas  

• Zdrowotne zagrożenia klimatozależne - nowe wyzwania dla zdrowia publicznego- 
konferencja komplementarna z Dniem Ziemi 2020 (07 października 2020r.). Hasło Dnia 
Ziemi w 2020 roku, a jednocześnie motyw przewodni to "Działania na rzecz ochrony 
klimatu", a w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami 
klimatycznymi. Realizatorzy projektu przedstawili następujące wystąpienia:  

− Istotne czynniki klimatyczne mające znaczenie zdrowotne - mgr inż. Krzysztof Skotak 

− Wpływ fal upałów na umieralność ludności miejskiej w Polsce  - dr Daniel 
Rabczenko 

− Występowanie w wodach środowiskowych bakteryjnych czynników chorobotwórczych 
związanych ze zmianami klimatycznymi - dr Tomasz Wołkowicz 

− Rozpowszechnienie występowania chorób przenoszonych przez kleszcze a klimat - mgr 
Beata Fiecek 

− Czy zmiany klimatu wpływają na zakażenia wirusami takimi jak wirus KZM, WNV i in? - 
dr hab. Katarzyna Pancer 

• Konferencja podsumowująca projekt Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia 
oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian (28 października 
2020r.). Na konferencji przedstawiono uzyskane, w trakcie realizacji projektu wyniki 
badań, w zakresie:  

− identyfikacji czynników klimatycznych mających związki ze zdrowiem ludności, 

− oceny rozpowszechnienia i dynamiki zjawisk zdrowotnych związanych z klimatem, w 
tym nagłych zdarzeń ekstremalnych, 

− identyfikacja klimatozależnych skutków zdrowotnych, w tym zagrożeń ze strony 
patogenów przenoszonych przez wektory oraz patogenów wodozależnych. 

Podczas konferencji został również zaprezentowany system prezentacji zgromadzonych 
danych w formie ogólnodostępnego portalu internetowego, umożliwiającego 
generowanie w sposób interaktywny przez użytkownika ich zestawień w formie tabel, 
map i wykresów. Uzyskane w ramach projektu dane mogą być prezentowane w ujęciu 
czasowo-przestrzennym według jednostek administracyjnych. 

W konferencjach naukowych w sumie wzięło udział 412 uczestników, w  badaniu ankietowym 
282 respondentów, Tabela 5.3.1. 
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Tabela 5.3.1. Zestawienie liczby uczestników i pozyskanych ankiet na zorganizowanych 
konferencjach naukowych 

Nazwa konferencji  Forma konferencji Liczba uczestników  Liczba ankiet 

Zagrożenia dla zdrowia ludzi w 
perspektywie zmian klimatycznych 

stacjonarna - 
Warszawa 

120 120 

Zdrowotne zagrożenia 
klimatozależne - nowe wyzwania 
dla zdrowia publicznego 

online  108 59 

Konferencja podsumowująca 
projekt 

online 184 103 

SUMA 412 282 

 

5.4  Ocena ewaluacyjna  

W ramach Działania 5 został przygotowany papierowy kwestionariusz ankiety (PAPI). Badanie 
ankietowe przeprowadzono w trakcie zorganizowanych konferencji, a uczestnicy konferencji 
zostali poproszeni o udzielenie informacji na temat zapotrzebowania na informacje dotyczące 
klimatycznych uwarunkowań sytuacji zdrowotnej w Polsce.  

Wyniki ewaluacji tego działania wskazują, że: 

• Największą liczbę uczestników konferencji stanowiły osoby z jednostek naukowych 
oraz placówek oświatowych (w roku 2019 – 27,3%, w roku 2020 – 37%). Liczną grupą 
byli również przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 42,7% szczególnie w 
roku 2019.  

• Niewielkie zainteresowanie odnotowano w przypadku organów władzy samorządowej 
i mediów.  

• Poziom satysfakcji z uczestnictwa w konferencjach był wysoki. Odsetek ankietowanych 
oceniających konferencje, którzy udzielili odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze” 
wynosił łącznie 79,2%. 

• Zdaniem aż 91,5% respondentów pozyskane informacje pogłębiły wiedzę i świadomość ́
dotyczącą zmian klimatycznych wśród grupy docelowej (suma odpowiedzi 
„zdecydowanie pogłębiły” i „raczej pogłębiły”). Udział w konferencjach pozwolił 
również na pogłębienie wiedzy i świadomości w kontekście zagrożeń zdrowotnych 
związanych ze zmianami klimatu wśród grupy docelowej (87,7%). 

• Zdaniem łącznie 88% uczestników konferencji zdobyte informacje były w dużym 
stopniu przydatne pod względem podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności. 

• Zakres informacji przekazywany podczas konferencji był zadowalający – łącznie ponad 
80% respondentów wszystkich ankiet z obu analizowanych lat wskazało, iż zakres 
informacji był „odpowiedni”. 
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• Po udziale w konferencjach łącznie 95,4% wszystkich uczestników uważa 
problematykę zmian klimatycznych wpływających na zdrowie za istotną, co świadczy o 
potrzebie realizowania przedsięwzięć w tym zakresie. Ponadto, 35,5% respondentów 
uważa, że obszar ten jest ludziom obcy, w związku, z czym prezentowanie tej 
problematyki ma sens i jest potrzebne.  

• 93,9% respondentów badania uważa za słuszne, że podejmowane są ̨działania w tym 
zakresie. 

• Zdaniem łącznie 96,9% uczestników wszystkich konferencji w 2019 i 2020 roku 
działania prewencyjne oraz dążące do wzrostu świadomości ludności w zakresie zmian 
klimatycznych powinny być ́ kontynuowane, a 96,6% chciałoby uczestniczyć w 
podobnych działaniach w przyszłości. 

• Po udziale w konferencjach łącznie 89,1% respondentów wie, gdzie szukać ́informacji 
dotyczących zmian klimatycznych i ich wpływu na stan zdrowia, co świadczy o 
skuteczności działań informacyjnych w tym zakresie. 

 

Tabela 5.4.1. Poziom realizacji założeń projektowych 

Rezultaty założone w projekcie Uzyskany rezultat 
Wskaźnik 

docelowy 

Podniesienie świadomości grupy 
docelowej o możliwych zagrożeniach 
zdrowotnych związanych ze zmianami 
klimatu - o 30% wyższy odsetek 
odpowiedzi uczestników konferencji 
potwierdzający podniesienie 
świadomości grupy docelowej o 
możliwych zagrożeniach zdrowotnych 
związanych ze zmianami klimatu 

Po zakończeniu realizacji 
konferencji regionalnych oraz 
naukowych odsetek odpowiedzi 
uczestników potwierdzający 
podniesienie świadomości grupy 
docelowej o możliwych 
zagrożeniach zdrowotnych 
związanych ze zmianami klimatu 
wynosił 91,5%. 

Osiągnięto 305% 
wartości docelowej 
wskaźnika. 

Podniesienie kompetencji u osób 
uczestniczących w konferencjach - 700 

uczestników konferencji 

W konferencjach organizowanych 
w latach 2019-2020 uczestniczyło 
łącznie 1072 osób, z czego 
pozyskano 790 ankiet (788 ankiet 
poddanych zostało analizie). 

Osiągnięto 153,1% 
wartości docelowej 
wskaźnika. 

Źródło: Raport ewaluacyjny EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badania PAPI uczestników konferencji 
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6. Wnioski i rekomendacje  

6.1  Wnioski  

1. Zidentyfikowane zagrożenia klimatyczne należy rozważać w ujęciu potencjalnego wpływu 
na zdrowie. Zagrożenia te powinny być uwzględnione w działaniach jednostek rządowych 
oraz samorządowych, a także służby zdrowia.  

2. Obecność pałeczek Legionella w kałużach w pasie drogowym może wskazywać na 
samochody z klimatyzacją jako pierwotne ich źródło – wymaga dalszych badań; 

3. W Polsce, wykrywanie zakażeń Legionella powinno być uwzględnione w diagnostyce 
pozaszpitalnych zapaleń płuc (CAP), szczególnie w okresie letnio – jesiennym;  

4. Zastosowanie testu oznaczania antygenu w moczu metodologicznie zwiększa efektywność 
wykrywania legionelozowego zapalenia płuc;  

5. Dwukierunkowa diagnostyka obejmująca zastosowanie dwóch odmiennych metod 
diagnostycznych wpływa na wzrost wykrywalności przypadków zakażeń o etiologii 
Legionella. 

6. Zmiana klimatu ma nie tylko bezpośredni wpływ na cykle życiowe kleszczy lub komary. 
Zmiana klimatu powoduje także migracje ludności i osadnictwo na nowych terenach, 
powstawanie nowych ekosystemów, większą lub zmieniającą się różnorodność 
biologiczną, powstawanie nowych szlaków migracyjnych ptaków, modyfikacje w 
użytkowaniu gruntów i zmiany pokrycia roślinnością terenu, zmianę wzorców 
behawioralnych u ludzi. Złożony łańcuch procesów sprawia, że określenie najbardziej 
istotnych czynników odpowiedzialnych za zmiany w występowaniu poszczególnych chorób 
jest często trudne do ustalenia. 

7. Zakażenia wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze przenoszone przez wektory takie, jak 
kleszcze I. ricinus oraz D. reticulatus, w dużej mierze zależą od aktywności w/w kleszczy. 
Zmiany klimatyczne wpływają na zmiany obszarów, gęstość zasiedlenia i czas 
występowania tych kleszczy. Zwiększanie obszarów występowania kleszczy powodować 
może większe narażenie ludzi na zakażenie. Natomiast ciepłe zimy powodują stałą 
aktywność kleszczy, a tym samym możliwość zakażenia ludzi tymi patogenami (wirusem 
KZM, bakteriami Borrelia czy Anaplasma itp.) przez cały roku.  

8. Zwiększony obszar występowania oraz czas narażenia powinien iść w parze z rozszerzoną 
diagnostyką zakażeń patogenami przenoszonymi przez wektory, w tym wirusowych 
zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, gorączek o nieznanej etiologii itp.  Oznacza to 
konieczność zweryfikowania i ewentualnie uaktualnienie procedur diagnostycznych na 
terenie całej Polski.  

9. Monitorowanie występowania wektorów oraz poszukiwanie patogenów człowieka w tych 
kleszczach jest bardzo przydatnym narzędziem do analizy narażenia populacji 
zamieszkującej/odwiedzających dane tereny. Wskazane byłoby wprowadzenie 
rutynowego, okresowego badania wybranych stanowisk w celu analizy zmian w 
populacjach wektorów zakażeń oraz przenoszonych drobnoustrojów.  

10. W Polsce wyraźnie widać podział na regiony, w których raportowane są zachorowania na 
kzm oraz obszary, gdzie te zachorowania nie są wykrywane. Wymagane są dalsze badania 
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obejmujące badania populacji w wybranych regionach w celu stwierdzenia czy faktycznie 
mieszkańcy tych regionów nie są narażeni na zakażenie wirusem KZM. Porównanie 
zapadalności na kzm oraz wirusowego zapalenia mózgu o nieokreślonej etiologii (A86) w 
poszczególnych województwach może wskazywać na konieczność przeprowadzenia 
badań weryfikujących rozpoznanie wg ICD-10 A86. i in. w wybranych regionach lub 
wprowadzenie tam aktywnego nadzoru epidemiologicznego nad kzm. 

11. Zauważyć można niewielką tendencję do wzrostu ogólnej liczby zachorowań na kzm w 
Polsce w latach 2009-2018 w stosunku do lat 1999-2008. Różnica ta wydaje się wynikać 
zarówno ze wzrostu liczby zachorowań na kzm na terenach endemicznych (Podlasie oraz 
Warmia i Mazury), jak i na terenach do tej pory nie zgłaszających (lub sporadycznie) tych 
zakażeń (np. Wielkopolska, Zachodnie Pomorze). W regionach tych stwierdzono zależność 
między wysoką temperaturą w ostatnich latach a wzrostem zapadalności na kzm.  

12. Obserwuje się wzrostowy trend liczby raportowanych przypadków boreliozy, częściowo 
wynikający ze zmiany w sposobie raportowania wprowadzony w 2015 roku. Obserwuje się 
wahania zapadalności w zależności od okresów suszy (spadek zapadalności). Mniejszy 
wpływ na zapadalność ma ilość opadów w poszczególnych miesiącach aktywności kleszczy. 

13. W związku z pojawieniem się zakażeń WNV w krajach sąsiadujących z Polską należy 
włączyć w rutynowe procedury różnicowania zapaleń mózgu i opon mózgowo-
rdzeniowych także diagnostykę w kierunku zakażeń WNV. 

 

6.2  Rekomendacje dla jednostek służby zdrowia  

Działanie 2 

Jeżeli występuje potwierdzone zagrożenie związane z intensyfikacją fal upałów, w tym 
wzrostem przypadków ekstremalnie wysokich temperatur oraz nocy tropikalnych 
rekomenduje się: 

❑ Śledzenie informacji o nadchodzącym zagrożeniu związanym z falami upałów (RSO, 
prognozy pogody, ostrzeżenia IMGW-PIB oraz informacje w mediach i internecie) przez 
jednostki ochrony zdrowia publicznego oraz społeczeństwo.  

❑ W przypadku wystąpienia upałów na danym terenie (w trakcie trwania fali upałów) – 
społeczeństwo: 

− unikanie wychodzenia z domu wyposażonego w klimatyzacje w najcieplejszych porach 
dnia (w godzinach 12-16) przez osoby starsze oraz cierpiące na choroby układu 
krążenia oraz oddechowego, 

− korzystanie z obiektów publicznych wyposażonych w klimatyzację (nawet przez kilka 
minut) w celu schłodzenia organizmu i odpoczynku (dotyczy wszystkich osób), 

− korzystanie z terenów zielonych i ze zlokalizowanymi obiektami wodnymi oraz miejsc 
zacienionych na zewnątrz, a nie pozostawanie w domach bez klimatyzacji (dotyczy 
wszystkich osób), 

− wzmożenie opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi oraz dziećmi, w tym 
zapewnienie wystarczającej ilości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
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− korzystanie z kurtyn wodnych.  

 

❑ W przypadku wystąpienia upałów na danym terenie (w trakcie trwania fali upałów) – 
pracodawcy i pracownicy: 

− zmniejszenie intensywności pracy na zewnątrz przez pracowników oraz przeniesienie 
czasu wykonywania pracy na godziny poranne i wieczorne, 

− zapewnienie odpowiedniej ilości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

− utrzymywanie chłodu w miejscach pracy wewnątrz pomieszczeń. 

❑ W przypadku wystąpienia upałów na danym terenie (w trakcie trwania fali upałów) – 
służba zdrowia i samorządy: 

− wprowadzenie systemu informowania o zagrożeniach dla zdrowia związanych ze 
zmianami klimatu, 

− opracowywanie stosownych informacji (w tym ostrzegawczych oraz rekomendacji 
zachowania) dla domów starości, domów opieki oraz miejskich/gminnych ośrodków 
pomocy, 

− utrzymywanie chłodu w obiektach opieki zdrowotnej, 

− kontrola zmian poziomu zgonów i zachorowań, 

− zabezpieczenie odpowiedniej liczby lekarzy, ratowników medycznych oraz personelu 
pomocniczego jak i miejsc w szpitalach oraz jednostkach opieki zdrowotnej w okresie 
trwania upałów oraz kilka dni po ich ustąpieniu,  

− ocena działań niepożądanych stosowania niektórych leków podczas upałów, 

− kontrola stanu pacjentów, 

− udzielanie porad o odpowiednim zachowaniu się w trakcie fal upałów,  

− udzielanie porad o kontakcie ze służbami zdrowia w przypadku problemów 
zdrowotnych, 

− zapewnienie kurtyn wodnych zasilanych z wodociągów miejskich,  

− wprowadzenie zakazu korzystania z fontann i innych obiektów z wodą w obiegu 
zamkniętym, 

− nadzór nad przestrzeganiem zaleceń (np. straż miejska), 

− kontrola obszarów przed naturalnymi pożarami (np. służby leśne),  

− zaplanowanie i sukcesywne wprowadzanie działań adaptacyjnych dla obszarów 
(miejsc) najbardziej narażonych na określonych zagrożenia klimatyczne ze 
szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia publicznego. 

❑ Potwierdzone zagrożenia zdrowotne związane ze zmianami klimatu wymagają 
systemowych działań. Rekomenduje się, by jednostki rządowe oraz samorządowe 
wspólnie opracowały Plany działań związanych z zagrożeniami klimatycznymi mającymi 
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na celu zapobieganie tym zagrożeniom lub minimalizowaniem ryzyka dla zdrowia 
związanego z występowaniem zagrożeń klimatycznych. Plany te powinny obejmować 
środki dotyczące długoterminowej profilaktyki, przygotowania średnioterminowego i 
krótkoterminowych środków nadzwyczajnych. Plany te powinny być opracowane z 
udziałem kluczowych resortów (środowisko i zdrowie) przy wsparciu jednostek 
naukowych.  

Działanie 3 

❑ Wprowadzanie w diagnostycznych laboratoriach mikrobiologicznych diagnostyki 
klinicznych przypadków wibrioz, co wiąże się z edukacją personelu medycznego (lekarzy) 
oraz personelu laboratoryjnego, 

❑ Wprowadzenie obowiązku zgłaszania wykrytych przypadków wibrioz do nadzoru 
epidemiologicznego, 

❑ Działania edukacyjne w społeczeństwie związane z informowaniem o możliwości 
występowania tego typu zakażeń, szczególnie w wyjątkowo gorących okresach letnich. 
Takie kampanie informacyjne powinny być prowadzone przede wszystkim w regionach 
nadbałtyckich. W ramach kampanii edukacyjnych ważne byłoby propagowanie profilaktyki 
występowania tego typu zakażeń, szczególnie w odniesieniu do osób z grup ryzyka. 

❑ Podjęcie współpracy przez specjalistów z różnych dziedzin takich jak eksperci zdrowia 
publicznego, lekarze, weterynarze, zoolodzy, ekolodzy, biolodzy molekularni, 
epidemiolodzy, socjolodzy mającej na celu wypracowanie sposobów na ograniczanie liczby 
zakażeń przenoszonych przez stawonogi w obliczu zmian klimatycznych. 

❑ Prowadzenie kampanii upowszechniających wiedzę o sposobach zwiększania 
bezpieczeństwa dla osób zamieszkujących obszary miejskie i podmiejskie coraz mocniej 
zagrożone możliwością zakażenia patogenami przenoszonymi przez kleszcze. 

❑ Ograniczanie rozprzestrzeniania się kleszczy na terenach rekreacyjnych w obrębie miast i 
terenach podmiejskich poprzez odpowiednie utrzymanie zieleni (koszenie traw, likwidacja 
zarośli, zabiegi pielęgnacyjne, likwidacja drobnych gryzoni jako żywicieli kleszczy), 
szczególnie wokół zbiorników wodnych i wzdłuż rzek. 

❑ Dotarcie z informacją o skutecznych metodach zapobiegania ukłuciom przez kleszcze do 
jak najszerszej liczby osób z grup ryzyka, którą stanowią pracownicy leśni, rolnicy i 
zamieszkujący tereny wiejskie, żołnierze, biolodzy pracujący w środowisku naturalnym, 
wykonujący inne prace w terenie np. elektromonterzy prowadzący i nadzorujący linie 
energetyczne, pracownicy wykonujący melioracje itp. Ryzyko takie związane jest także z 
uprawianiem hobby i innych czynności wykonywanych w czasie wolnym od pracy. Dotyczy 
to myśliwych, wędkarzy, uczestników atrakcji przyrodniczo-krajoznawczych, uczestników 
obozów przetrwania, zbieraczy runa leśnego 

❑ Przeprowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do pracowników medycznych 
oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej uwzględniających możliwości wystąpienia na terenie 
Polski zakażeń do tej pory traktowanych jako egzotyczne (Legionella spp, Vibrio spp, 
Anaplasma phagocytophilum, inne riketsjozy, WNV in.) oraz konieczności ich różnicowania 
z innymi, od dawna występującymi na terytorium Polski czynnikami etiologicznymi 
zachorowań człowieka. 
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❑ Wykrywanie zakażeń pałeczkami Legionella powinno być powszechnie uwzględnione w 
diagnostyce pozaszpitalnych zapaleń płuc (CAP), szczególnie w okresie letnio – jesiennym 
choćby poprzez zastosowanie testu oznaczania antygenu w moczu, który metodologicznie 
zwiększa efektywność wykrywania legionelozowego zapalenia płuc. 

❑ Weryfikacja i uaktualnienie procedur diagnostycznych w zakresie chorób odkleszczowych 
takich jak kzm, borelioza z Lyme, anaplazmozy i inne riketsjozy; uwzględnienie 
całorocznego narażenia populacji w Polsce na zakażenia, a tym samym zapewnienie 
diagnostyki przez cały rok. 

❑ Wprowadzenia do procedur medycznych w Polsce możliwości laboratoryjnego 
różnicowania zakażeń wywołanych przez takie patogeny jak: wirus gorączki Zachodniego 
Nilu, ludzka granulocytarna anaplazmoza, riketsjozy. 

 

Działanie 4  

❑ W chwili obecnej nagłe zjawiska pogodowe w Polsce najczęściej nie łączą się ze znacznym 
i istotnym statystycznie wzrostem liczby hospitalizacji ani zgonów wśród ludności 
dotkniętych terenów. Sytuacja nie wymaga podejmowania szczególnych działań w tej 
dziedzinie. 

❑ Ważny jest jednak stały rozwój systemów monitorowania zagrożeń i informowania o nich 
osób narażonych (również w formie systemów alertowych). 

❑ Ponieważ pojedyncze zjawiska pogodowe i ich skutki, głównie powodzie, mogą prowadzić 
do nagłego i znacznego wzrostu potrzeb w zakresie opieki szpitalnej, świadczące ją 
placówki, szczególnie jedyne na terenie powiatu, muszą być przygotowane na zwiększenie 
liczby pacjentów (zwłaszcza leczonych z powodu urazów) o kilkadziesiąt i więcej procent 
nawet przez okres kilku tygodni. 

❑ Rzetelna edukacja ludności, uwzględniająca rzeczywistą skalę problemu. 

❑ Prowadzenie szczegółowych badań naukowych zarówno krótko- jak i długookresowego 
wpływu takich zjawisk na zdrowie, również w kontekście pogłębiania przez nie społecznych 
nierówności w zdrowiu. 
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7. Wyniki ewaluacji zadania wraz z rekomendacjami wynikającymi z 
ewaluacji 

7.1  Raport otwarcia 

W pierwszym etapie realizacji zadania „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz 
wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian” został przygotowany Raport 
otwarcia, który jest obszernym i wyczerpującym dokumentem w sposób przejrzysty 
porządkujący aktualny stan wiedzy na temat związku zmian klimatu ze stanem zdrowia. W 
ramach dokumentu dokonano analizy oraz opisu następujących zagadnień tematycznych: 

− Zmiany klimatu (zagrożenia klimatyczne w Europie, klimat Polski, skutki zmian klimatu); 

− Zdrowotne aspekty zmian klimatu; 

− Zagrożenia termiczne; 

− Choroby wektorowe (w tym wpływ wahań temperatury i wilgotności na wskaźniki 
śmiertelności kleszczy, biologia kleszczy a warunki środowiskowe, kleszcze jako rezerwuar 
i wektor patogenów chorób transmisyjnych w Polsce, stan wiedzy na temat zakażeń w 
Polsce wirusem kleszczowego zapalenia mózgu oraz występowania tego wirusa w naszym 
kraju); 

− Wpływ zmian klimatu na występowanie chorób związanych z wodą i żywnością: analiza 
sytuacji w Europie i Polsce (pałeczki Legionella i legioneloza a zmiany klimatu, 
występowanie przecinkowców z rodzaju Vibrio a zmiany klimatu); 

− wnioski i rekomendacje. 

Struktura raportu jest logiczna i spójna, a jego forma i treść przedstawione są w sposób 
przemyślany. Dokument ten zawiera wyczerpujące oraz zrozumiałe dla czytelnika informacje 
ze wskazanego zakresu, które poparte są najbardziej aktualnymi danymi oraz szeregiem 
ilustracji i tabel, które ułatwiają przyswajanie tychże informacji.  

Raport prezentuje szeroki i adekwatny do tematu dobór źródeł krajowych (w tym m.in. 
przepisy prawne, rozporządzenia, dane epidemiologiczne NIZP-PZH itd.) oraz źródeł 
zagranicznych. Wykorzystane materiały zostały opracowane w sposób dokładny i rzetelny. 
Przedstawiono je w czytelnej formie i opatrzono stosownymi odwołaniami. Autorzy raportu 
otwarcia korzystali z licznych rzetelnych źródeł informacji obejmujących m.in. dane Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Europejskiego 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA). 

Autorzy raportu dobrali prawidłową metodologię badawczą, a wyniki swoich prac przedstawili 
w sposób profesjonalny w formie zwartego opracowania oraz trafnych wniosków końcowych.  

Raport otwarcia został opublikowany 24 maja 2019r. na stronie internetowej NIZP-PZH w 
zakładkach Programy i projekty/ Program NPZ. Jednocześnie została umieszczona informacja 
dot. realizowanego projektu: jego celów i założeń jak również został przygotowany link 
umożliwiający pobranie Raport otwarcia. Do 30 listopada br. raport został 100 krotnie pobrany 
i był to najczęściej pobierany raport ze wszystkich umieszczonych na stronie NIZP-PZH. 
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W ocenie ewaluatora Raport otwarcia jest profesjonalną, wyczerpującą diagnozą stanu 
faktycznego, dzięki czemu stanowi solidną podstawę dla dalszych Działań realizowanych w 
ramach przedmiotowego zadania i spełnił przyjęte założenia projektowe. 

7.2  Realizacja działań w ramach zadania 

Jednym z elementów podstawy oceny realizacji zadania był wniosek projektowy, w którym 
określono podlegające ocenie /monitorowaniu wskaźniki oraz produkty projektu. Analiza 
sprawozdań, raportów (okresowych/ końcowych) przedstawianych przez realizatorów 
zadania wykazała, że prace w ramach „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz 
wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian” są realizowane zgodnie z 
założeniami. Działania były prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem. W całym 
okresie realizacji zadania (2018-2020) realizatorzy Działań na bieżąco dostosowywali pracę do 
istniejących warunków, pokonując tym samym napotykane bariery. 

W czasie 2018-2019 wszystkie prace odbyły się zgodnie z harmonogramem. W 2020 roku 
wystąpiły trudności związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w wysokim stopniu 
ograniczając możliwości realizacji działań w sposób wypracowany w poprzednim roku. W 
ocenie ewaluatora konieczność intensyfikacji prac oraz wyszukiwania nowych rozwiązań nie 
miała negatywnego przełożenia na efektywność i skuteczność osiągniętych rezultatów 
ocenianych w czasie ewaluacji. 

W trakcie realizacji zadań nie natrafiono na istotne bariery, które utrudniłyby ich dalszą 
realizacje lub zagroziłyby niewykonaniu prac. Wszystkie działania były procesowane na 
zakładanym etapie realizacji określonym w harmonogramie. Ewaluacja nie wykazała błędów, 
braków czy nieścisłości w rozliczeniach środków finansowych. 

Wskazać należy, iż szczególnie w roku 2020 w celu zapobiegania występującym problemom 
związanym z sytuacją epidemiologiczną w kraju i negatywnie wpływającym na możliwość 
realizacji założeń w dotychczas stosowanej formie, NIZP-PZH na bieżąco informował o 
wszelkich trudnościach w realizacji Działań wynikających z sytuacji niezależnej od Realizatora, 
wykazując się znaczną elastycznością w kontekście zaistniałej sytuacji oraz determinacją do 
realizacji wszystkich założonych rezultatów w jak najszerszym zakresie. 

W 2020 roku do czasu trwania ewaluacji (do 15 listopada 2020r.) realizator potwierdził 
podjęcie prac w ramach wszystkich zaplanowanych działań (2, 3, 4, 5), w czasie nie 
przekraczającym założonych terminów na ich realizację. 

Ewaluacja realizowanych działań wykazała, że: 

• Działania cechują się wysokim poziomem trafności. Wykorzystane różnorodne kanały 
komunikacji i treści edukacyjne przekazywane w ramach działań dotyczących wpływu 
klimatu na stan zdrowia były dopasowane do potrzeb grup docelowych. Na całym etapie 
realizacji projektu, brano pod uwagę informacje przekazywane przez odbiorców działań w 
ramach realizowanych ankiet, w tym ankiety satysfakcji. W przypadku realizacji 
konferencji regionalnych i naukowych zarówno w formie stacjonarnej jak i online 
zapewniono możliwość komunikacji i dyskusji. Prezentowane podczas konferencji wykłady 
zostały udostępnione w postaci materiałów konferencyjnych. 

• Zrealizowane w ramach projektu działania oceniono jako skuteczne - założone wskaźniki 
zostały osiągnięte w przewidywanym zakresie i nie stwierdzono żadnych zagrożeń 
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wpływających na możliwość nieosiągnięcia któregoś ze wskaźników po zakończeniu 
realizacji projektu. Cele dla każdego z Działań realizowanych w okresie niniejszego badania 
ewaluacyjnego zostały osiągnięte. W wyniku realizacji działań wykonano założone badania 
oraz zebrano dane dotyczące zmian klimatu. Uzyskane wyniki badań oraz zebrane dane 
poddano wnikliwej analizie i opracowaniu, a jednym z produktów projektu oraz kanałów 
prezentacji jest portal internetowy. Pozyskane informacje cechują się potencjałem 
wykorzystania ich w szerokim zakresie w przyszłości.  

• Na skuteczność działań ma bezpośredni wpływ ich trafność – potwierdza to ocena 
przekazywanych treści w kontekście oceny wzrostu wiedzy oraz świadomości grup 
odbiorców w zakresie wpływu klimatu na stan zdrowia. O skuteczności świadczy również 
fakt, iż zarówno Realizatorzy działań jak i grupy docelowe uważają, iż realizacja tego 
rodzaju działań jest istotna i powinna być kontynuowana w przyszłości.  

• Zrealizowane działania cechują się wysoką efektywnością - Osiągnięte efekty są wysokie 
względem założonych zasobów finansowych. Nakłady finansowe założono we właściwy 
sposób, dzięki czemu mogły być one wykorzystane w pełnym zakresie, a efektywna 
realizacja Działań nie byłaby możliwa przy niższych środkach. 

 

Ewaluacja nie objęła oceny osiągniecia wskaźnika związanego z upublicznieniem portalu 
internetowego prezentującego dane oraz przygotowaniem Raportu końcowego projektu. 
Wynika to między innymi z umowy zawartej z realizatorami projektu, gdzie wskazano termin 
przygotowania raportu ewaluacyjnego do 15.11.2020.  

W wyniku prac w ramach projektu, zgodnie z założeniami Działania 5, w 2020 roku został 
przygotowany przez firmę zewnętrzną i uruchomiony na stronie NIZP-PZH portal internetowy 
https://www.pzh.gov.pl/klimat/. Na stronie NIZP-PZH, portal jest dostępny w zakładce 
Serwisy tematyczne/ Klimat. 

Portal prezentuje najważniejsze informacje dotyczące realizowanego zadania (O projekcie), w 
tym cele projektu, poszczególne działania oraz zespoły realizatorów. Przedstawione zostały 
również zrealizowane konferencje regionalne oraz naukowe, ponadto udostępniono wszystkie 
prezentowane na konferencjach wykłady w formie materiałów konferencyjnych. W oddzielnej 
zakładce Publikacje zamieszczono opracowane raporty, przewidziano również możliwość 
zamieszczenia związanych tematycznie z projektem publikacji naukowych. Na stronie w 
zakładce Factsheets można znaleźć odnośniki do poszczególnych zagadnień poddanych 
analizie w ramach projektu , dotyczących: fal gorąca, zdarzeń nagłych, wskaźników 
zdrowotnych, Vibrio, Legionella oraz chorób odkleszczowych (w tym: KZM, boreliozy z Lyme, 
kleszczy w parkach miejskich). 

W oddzielnej zakładce Prezentacja danych osoby korzystające z portalu mogą za pomocą 
interaktywnych narzędzi wizualizować dane zebrane w ramach realizacji projektu. Dane 
prezentowane są w ujęciu czasowo-przestrzennym według jednostek administracyjnych 
obejmują zakres wskazany we wniosku projektowym, stanowiąc potwierdzenie założonych i 
zrealizowanych prac badawczych. W celu zapewnienia jak największej trafności i skuteczności 
tego kanału komunikacyjnego forma prezentacji przedstawia informacje w postaci zarówno 
opisowej oraz w atrakcyjnej wizualnej formie, dającej możliwość generowania map i 
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wykresów. Wykresy i mapy prezentują dane w zależności od potrzeb użytkownika, w tym 
wartości wskaźników klimatycznych, wskaźników chorobowych w różnych okresach 
czasowych, obejmujących poszczególne regiony Polski (powiaty, gminy). Taka prezentacja 
danych umożliwia dotarcie do wielu odbiorów we wskazanych grupach docelowych projektu, 
ponadto odpowiadając na potrzeby potencjalnych użytkowników, wyrażane w ankietach 
realizowanych w 2019 i 2020 roku w ramach zorganizowanych konferencji w kontekście 
zakresu czasowego i terytorialnego prezentacji danych, oraz ich formy. Wskazać należy, że 
portal zapewnia dostęp do danych retrospektywnych, założonych we wniosku projektowym 
zadania.  Ze względu na atrakcyjną formę przedstawienia danych oraz kompleksowość ich 
zakresu uznać należy, iż portal internetowy cechuje się bardzo wysokim potencjałem w 
kontekście zwiększenia wiedzy i świadomości w zakresie wpływu klimatu na stan zdrowia. 

Oceniając zainteresowanie jakim cieszyła się strona informacyjna uruchomiona w roku 2020, 
na potrzeby organizacji konferencji regionalnych i naukowych można założyć, że również 
przygotowany portal spotka się z dużym zainteresowaniem i dobrym odbiorem ze strony grup 
docelowych projektu. Założony wskaźnik dotyczący „liczby odsłon” portalu z dużym 
prawdopodobieństwem powinien zostać osiągnięty. 

 

Tabela 7.2.1 Poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów realizacji zadania z zakresu zdrowia 
publicznego 

Rezultaty założone w 
projekcie 

Wartość docelowa Rezultat na dzień 15.11.20202 

Podniesienie społecznej 
świadomości o możliwych 
zagrożeniach zdrowotnych 
związanych ze zmianami 
klimatu w Polsce 

Udostępnienie dla ogółu 
społeczeństwa 
interaktywnego systemu 
prezentacji danych; 

3500 odsłon 

Wskaźnik możliwy do weryfikacji 
po zakończeniu realizacji działania. 
W momencie ewaluacji trwały 
prace nad interaktywnym 
systemem prezentacji danych w 
postaci strony internetowej. 
Informacje o realizacji wskaźnika 
powinny być dostępne w Raporcie 
końcowym projektu. 
Z informacji pozyskanych od 
realizatorów od uruchomienia 
portalu liczba odsłon wynosiła ok. 
800 

Podniesienie świadomości 
grupy docelowej o możliwych 
zagrożeniach zdrowotnych 
związanych ze zmianami 
klimatu 

O 30% wyższy odsetek 
odpowiedzi uczestników 
konferencji potwierdzający 
podniesienie świadomości 
grupy docelowej o 
możliwych zagrożeniach 
zdrowotnych związanych ze 
zmianami klimatu 

Po zakończeniu realizacji 
konferencji regionalnych oraz 
naukowych odsetek odpowiedzi 
uczestników potwierdzający 
podniesienie świadomości grupy 
docelowej o możliwych 
zagrożeniach zdrowotnych 
związanych ze zmianami klimatu 
wynosił 91,5%, w związku z czym 

 
2 Na dzień 15.11.2020 przypada koniec badania ewaluacyjnego. 
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wzrost wiedzy i świadomości 
grupy docelowej kształtuje się na 
poziomie 305% założonej wartości 
docelowej. 

Podniesienie kompetencji u 
osób uczestniczących w 
konferencjach 

700 uczestników W konferencjach regionalnych 
udział wzięło 660 osób, a w 
konferencjach naukowych 412 
osób (1072 osób). Uzyskana 
wartość frekwencji stanowi 
153,1% zakładanej liczby 
uczestników biorąc pod uwagę 
osoby uczestniczące we wszystkich 
konferencjach organizowanych w 
ramach zadania. 
 
Podniesienie kompetencji 
zadeklarowało 88% uczestników. 
Potwierdzili oni, że zdobyte 
informacje podczas konferencji 
były w dużym stopniu przydatne 
pod względem podnoszenia 
własnych kompetencji i 
umiejętności. 

Wdrożenie rozwiązań 
opracowanych w trakcie 
realizacji projektu 

Co najmniej 100 
podmiotów, do których 
zostanie przekazany Raport 
końcowy 

Wskaźnik możliwy do weryfikacji 
po zakończeniu realizacji zadania. 
 
Nie przewiduje się barier w 
osiągnięciu zakładanego 
wskaźnika. 

Źródło: Opracowanie własne EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie zrealizowanych badań oraz dokumentacji 
projektowej. 

7.3  Rekomendacje systemowe 

Tabela 7.3.1 Rekomendacje systemowe 

 
Lp. Kontekst Rekomendacja 

1. 

Na realizację projektu w roku 2020 w bardzo 
znacznym stopniu wpłynęła sytuacja 
epidemiologiczna w Polsce i na świecie, 
związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2, 
znacznie utrudniając realizację zadań zgodnie 
z założonym harmonogramem oraz w 
przewidzianej formie. 
Wśród napotkanych barier wyodrębnić należy 
w szczególności: 

• Wielu ekspertów zaangażowanych 
zostało w badania koronawirusa, a 
uwarunkowania epidemii powodowały 

Rekomenduje się dopuszczenie możliwości 
zmiany formy oraz terminu realizowanych 
działań w przypadku nieprzewidzianych 
zdarzeń już na etapie programowania 
projektu. 
Ponadto, rekomenduje się na zezwolenie 
wydłużenia terminu realizacji pozostałych 
działań, na które wpływ mogła mieć epidemia 
SARS-CoV-2.  
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dużą nieprzewidywalność w planowaniu 
działań; 

• Ze względu na wprowadzoną w Polsce 
obowiązkową samoizolację zaburzeniu 
uległy dane w Epimed – zapewne w 
wyniku wprowadzania porad 
telefonicznych w łagodniejszych 
przypadkach zakażeń, ograniczania 
hospitalizacji jak i w wyniku 
ukierunkowania wysiłku służb 
medycznych i Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej do zwalczania epidemii SARS-
CoV-2; 

• W związku z obostrzeniami polegającymi 
na zakazie wstępu do lasów i wszystkich 
terenów zielonych, wystąpiły okresowe 
trudności związane ze zbiorem kleszczy w 
sezonie wiosennym, 

• W przypadku czynników 
bakteriologicznych (Legionella) - 
wystąpiły duże trudności z pozyskaniem 
próbek w 2020 r. (z uwagi na 
zaangażowanie zespołu podmiotu, z 
którym zawarto umowę na realizację 
zadania w roku 2019, w diagnostykę 
COVID kontynuacja współpracy w roku 
2020 była niemożliwa); 

• Z uwagi na trudny do przewidzenia 
rozwój epidemii, terminy konferencji 
regionalnych zaplanowanych na marzec 
były przekładane na kwiecień, potem 
maj. Ostatecznie podjęto decyzje o 
zmianie formuły konferencji na online. Z 
tego też względu konferencje były 
realizowane w drugiej połowie roku 
zamiast w I kwartale 2020 r. 

2. 

Efekty realizowanego projektu cechują się 
trwałością, efektywnością oraz skutecznością, 
a prezentowane treści są w wysokim stopniu 
dopasowane do potrzeb poszczególnych grup 
odbiorców.  
Osiągnięto wysoki wskaźnik satysfakcji 
wynikającej z udziału w konferencjach oraz 
wysoki wskaźnik wzrostu wiedzy uczestników 
konferencji. 
Uczestnicy konferencji wskazali, iż chcieliby 
oni wziąć udział w podobnych wydarzeniach 
w przyszłości. 

Rekomenduje się kontynuację działań 
edukacyjnych w zakresie wpływu klimatu na 
stan zdrowia w celu maksymalizacji 
osiągniętych w ramach realizowanego 
projektu efektów. 
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Osiągnięto wysoki zwrot ankiet w relacji do 
liczny uczestników organizowanych 
konferencji 

W przypadku kontynuowania działań w 
przyszłości rekomenduję się kontynuację 
badania ankietowego jako przydatnego 
narzędzia pozwalającego na poznanie potrzeb 
grup docelowych oraz dostosowanie do nich 
realizowanych zadań.  

3. 

Wśród uczestników wszystkich 
organizowanych konferencji (2019-2020) 
największą grupę stanowiły jednostki 
naukowe, placówki oświatowe oraz 
przedstawiciele Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Niewielkie zainteresowanie 
odnotowano w przypadku organów władzy 
samorządowej i mediów. 

 

Rekomenduję się, aby przekazywane treści 
dostosowywać do potrzeb zidentyfikowanych 
grup uczestników, stanowiących większość w 
założonej grupie docelowej odbiorców 
Działań. 
W przypadku dalszej realizacji działań w 
przyszłości należy podjąć próbę zapewnienia 
większego udziału nisko reprezentowanych 
instytucji.  
Rekomenduję się aby udostępnione na 
portalu internetowym informacje były 
uaktualniane i dostosowywanie do potrzeb 
potencjalnych użytkowników, które zostały 
wyrażone w badaniu ankietowym. 

4. 

Realizatorzy Działań w ramach projektu 
wykazali się wysokim stopniem 
zaangażowania oraz współpracy, 
wypracowując nowe metody w obliczu 
zagrożeń i trudności wynikających z wpływu 
sytuacji w kraju na projekt.  

Rekomenduje się inicjowanie oraz wspieranie 
współpracy międzyinstytucjonalnej. 

5. 

Konferencje organizowane w formie 
streamingu online cechowały się wysokim 
poziomem skuteczności i zadowoleniem 
uczestniczących grup docelowych. 

W przypadku rozwoju sytuacji 
epidemiologicznej w kraju, który pozwoliłby 
na organizowanie konferencji w formie 
stacjonarnej pod uwagę należy wziąć 
możliwość realizacji założonych wydarzeń 
online z uwagi na łatwość dostępu. 

Źródło: Opracowanie własne EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie zrealizowanych badań oraz 
dokumentacji projektowej. 

 

7.4  Koncepcja monitorowania wskaźników rezultatu długoterminowego 

Uwzględniając rezultaty zrealizowanych Działań w latach 2018-2020 oraz przeprowadzoną 
analizę na potrzeby badania ewaluacyjnego poniżej przedstawiona została koncepcja 
monitorowania wskaźników rezultatu długoterminowego, tj. wskaźnika dotyczącego efektów 
wsparcia osiągniętych w dłuższym okresie od zakończenia wsparcia (w okresie jednego roku 
po zakończeniu realizacji zadania). 

 

• Liczba uczestników wydarzeń w zakresie wpływu klimatu na stan zdrowia. 

• Kontynuacja realizacji badania satysfakcji poprzez ankietę skierowaną do 
uczestników wydarzeń/odwiedzających portal internetowy. 
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• Kontynuacja oceny poszerzenia i pogłębienia  wiedzy poprzez ankietę skierowaną 
do uczestników wydarzeń/odwiedzających portal internetowy. 

• Liczba odsłon interaktywnego systemu prezentacji danych. 

• Liczba pobrań udostępnionych materiałów. 

• Liczba udostępnionych publikacji. 

• Liczba jednostek, które zwróciły się o dane w zakresie wpływu klimatu na zdrowie 
bądź wykorzystały dostępne na portalu materiały. 
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8. Aneks nr 1. Raport końcowy z działań analitycznych związanych z 
identyfikacja czynników klimatycznych mających związki ze 
zdrowiem ludności - uzupełnienie raportu – analizy dla miast 
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Raport końcowy  
z działań analitycznych związanych 

z identyfikacją czynników klimatycznych 
mających związki ze zdrowiem ludności  

 

uzupełnienie raportu – analizy dla miast 

 

w ramach umowy nr 6/4/5/NPZ/2018/1094/542 

na realizację 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” 

działanie 2 Identyfikacja czynników klimatycznych mających związki ze zdrowiem 
ludności 

 

Autorzy raportu: 
Krzysztof Skotak 
Izabela Orych  
 

 

 

 

 

 

Grudzień 2020  
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1. Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie stanowi rozszerzenie raportu końcowego z działania nr 2 pt. 
„Identyfikacja czynników klimatycznych mających związki ze zdrowiem ludności” wykonanego 
w ramach umowy nr 6/4/5/NPZ/2018/1094/542 na realizację 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” 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki poszerzonych analiz zmian wskaźników 
klimatycznych zawartych w raporcie końcowym z działania nr 2, o miasta funkcjonujące na 
prawach powiatu. Analizami objęto te miasta, na terenie których dostępne były dane 
umożliwiające wykonanie obliczeń (funkcjonowały stacje pomiarowe). W raporcie 
przedstawiono wyniki dla 24 miast z liczbą ludności powyżej 100 tys. w każdym z nich.  

 
2. Materiały i metody badawcze 

W niniejszym raporcie wykorzystano dostępne dane udostępnione przez IMGW-PIB. Uzyskane 
wyniki wskazują, że klimat Polski charakteryzuje się znaczną zmiennością zarówno w zakresie 
wskaźników klimatycznych jak i przestrzennym zróżnicowaniem ich występowania. Obserwuje 
się znaczne regionalne wahania wartości wskaźników, szczególnie widoczne w miastach.  

Analizy przeprowadzono w zakresie oceny występowania trendów i tendencji zmian w latach 
1999-2017 dla wskaźników charakteryzujących zmiany klimatyczne. Do oceny zastosowano 
nieparametryczny test Manna-Kendalla, służący do wykrycia istnienia malejącego lub 
rosnącego trendu w serii danych (parametry: Test Z i Istotność w tabelach i rysunkach). Do 
oceny trendów wykorzystano również nieparametryczną metodę Sen’a umożliwiającą 
oszacowanie wielkości zmian poprzez parametry nachylenia linii trendu (współczynniki Q i B 
umieszczone w tabelach).  

Należy podkreślić, że testy te służą do analizy danych, które w dużym stopniu zachowują 
ciągłość wyników, a wiec nadają się do wartości rocznych lub wartości średnich dla sezonów. 
Testy te dopuszczają braki danych i nie wymagają, by analizowane serie charakteryzowały się 
konkretnym rozkładem, niemniej jednak, przy znaczniej nieciągłości wyników testy nie zawsze 
mogą być obliczone. Stąd, ze względu na specyfikę niektórych wskaźników, nie dla wszystkich 
było możliwe wykonanie testów i zaprezentowanie wyników.   

Poniżej zawarto interpretację wyników testów (stosowane oznaczenia):  

1. Test Manna-Kendalla: 
- Test Z - świadczący o istnieniu statystycznie istotnego trendu (Z>0 wskazuje na trend 

rosnący a Z<0 na trend malejący),  
- Istotność - poziom istotności  

• *** oznacza poziom istotności 0,001 przypadkowego rozkładu (0,1% 
prawdopodobieństwa, że wartości mają przypadkowy rozkład, duża istotność 
statystyczna istnienia trendu),  
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• ** oznacza poziom istotności 0,01 przypadkowego rozkładu (1% 
prawdopodobieństwa, istotność statystyczna istnienia trendu), 

• * oznacza poziom istotności 0,05 przypadkowego rozkładu (5% 
prawdopodobieństwa, mała istotność statystyczna istnienia trendu), 

• + oznacza poziom istotności 0,1 przypadkowego rozkładu (10% 
prawdopodobieństwa, znikoma istotność statystyczna istnienia trendu), 

• puste pole świadczy o braku trendu.  
2. Test Sen’a: 

- Q oznacza współczynniki nachylenia linii trendu w równaniu y = Qx + B, 
- B oznacza przesunięcie linii trendu w równaniu y = Qx + B 

 

3. Analiza zagrożeń klimatycznych  

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki dla wskaźników charakteryzujących zagrożenia 
związane ze zmianami klimatu, mogących mieć potencjalny wpływ na zdrowie publiczne. 
Przedstawiony zakres nie wyczerpuje wszystkich możliwych wariantów analitycznych, jakie 
mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem zasobów bazy danych, a które z pewnością się 
pojawią w trakcie dalszej realizacji projektu.  

3.1 Wskaźniki termiczne  

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki uzyskane dla wskaźników charakteryzujących 
zagrożenia termiczne w okresie 1999-2017. 

3.1.1 Temperatura średnia roczna  

Uzyskane wyniki analizy trendów z wykorzystaniem testu Manna-Kendalla dla średniej 
temperatury rocznej (powszechnie stosowanego wskaźnika do generalnej oceny zmian 
klimatu) wskazują, że istotnie statystyczne trendy rosnące w okresie 1999-2017 dotyczą 3 z 24 
analizowanych miast (Tarnowa, Warszawy i Wrocławia). Podobne tendencje są obserwowane 
w przypadku pozostałych miast. Wyjątek stanowi 5 miast (Białystok, Bydgoszcz, Dąbrowa 
Górnicza, Gdynia i Grudziądz), gdzie tendencje zmian są malejące.  

Różnice pomiędzy miastami nie są duże i wahają się w granicach d -0,04 do + 0,05 oC 

 

Tabela. 3.1.1. Wyniki testów dla temperatury średniej rocznej w okresie 1999-2017 w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok -0.210  -0.004 -0.052 0.065 7.7 8.3 6.9 

Bielsko-Biała 1.190  0.036 -0.035 0.084 8.8 9.4 8.2 

Bydgoszcz -0.700  -0.033 -0.141 0.051 8.9 9.7 8.1 

Częstochowa 1.190  0.035 -0.030 0.095 8.7 9.3 8.0 

Dąbrowa Górnicza -0.623  -0.038 -0.402 0.193 8.4 10.1 7.5 

Gdańsk 0.630  0.012 -0.041 0.063 8.4 8.8 7.8 

Gdynia -0.453  -0.019 -0.120 0.047 9.3 9.9 8.6 

Gorzów Wielkopolski 0.630  0.010 -0.037 0.060 9.6 9.8 9.0 

Grudziądz -0.453  -0.020 -0.114 0.054 8.9 9.6 8.4 
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Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Kalisz 0.770  0.037 -0.036 0.072 9.1 9.7 8.7 

Katowice 1.050  0.037 -0.040 0.070 8.6 9.4 8.3 

Koszalin 0.070  0.002 -0.051 0.055 9.1 9.5 8.4 

Kraków 1.609  0.054 -0.016 0.091 9.0 9.7 8.7 

Legnica 0.350  0.009 -0.044 0.062 9.8 10.0 9.2 

Łódź 1.050  0.026 -0.028 0.075 8.7 9.1 8.2 

Olsztyn 0.453  0.015 -0.048 0.063 8.1 8.7 7.6 

Opole 1.120  0.041 -0.028 0.079 9.1 9.9 8.9 

Poznań 1.469  0.034 -0.021 0.075 9.2 9.8 8.7 

Szczecin 0.910  0.019 -0.028 0.066 9.5 9.8 9.0 

Tarnów 1.679 + 0.051 -0.007 0.091 9.0 9.6 8.6 

Toruń 0.420  0.008 -0.049 0.068 9.0 9.3 8.3 

Warszawa 1.679 + 0.049 -0.009 0.098 9.1 9.5 8.6 

Wrocław 1.679 + 0.045 -0.014 0.101 9.4 9.8 8.8 

Zielona Góra 0.350  0.010 -0.040 0.058 9.5 9.9 9.0 

 

3.1.2 Liczba dni z temperaturą średnią dobową poniżej 0oC  

Uzyskane wyniki analizy trendów z wykorzystaniem testu Manna-Kendalla dla liczby dni 
z temperaturą średnią dobową poniżej 0oC (wskaźnik dni chłodnych) nie wykazują istotnych 
statystycznie zmian w miastach. Wskazują jednak na generalną tendencję spadkową 
z wyjątkiem Gdyni, gdzie nie zaobserwowano żadnych zmian w analizowanym w okresie 1999-
2017. Wyniki testu Sen’a potwierdzają te zależności w analizowanym wieloleciu przeciętnie na 
poziomie 1 dnia w okresie ostatnich blisko 2 dekad.  

Tabela. 3.1.2. Wyniki testów dla liczby dni z temperaturą średnią dobową poniżej 0oC w okresie 1999-
2017 w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok -1.365  -1.000 -2.608 0.535 79.0 96.1 64.6 

Bielsko-Biała -1.369  -1.500 -2.596 0.600 74.0 82.4 53.2 

Bydgoszcz -0.577  -0.613 -2.657 1.500 62.4 77.9 49.0 

Częstochowa -1.227  -1.308 -2.715 0.672 74.1 87.4 54.0 

Dąbrowa Górnicza -1.015  -1.700 -5.719 3.342 63.0 93.8 56.3 

Gdańsk -1.085  -0.857 -2.457 0.746 66.3 83.9 54.5 

Gdynia 0.000  0.042 -2.164 2.261 39.5 56.6 21.3 

Gorzów Wielkopolski -0.701  -0.533 -2.048 1.101 50.4 63.2 42.0 

Grudziądz -0.619  -0.675 -2.575 1.667 58.1 74.6 35.7 

Kalisz -0.840  -0.833 -2.310 1.528 58.0 72.2 37.7 

Katowice -1.121  -1.000 -2.476 1.235 67.0 79.9 45.9 

Koszalin -0.211  -0.333 -1.640 1.164 43.7 53.9 36.2 

Kraków -1.333  -1.167 -2.436 0.417 61.7 72.2 47.7 

Legnica -0.280  -0.286 -1.722 1.523 45.4 62.7 30.4 

Łódź -1.575  -1.429 -2.958 0.535 72.1 88.9 55.0 

Olsztyn -1.072  -1.000 -2.876 0.769 68.0 91.5 59.0 

Opole -0.911  -0.667 -2.040 1.286 55.3 69.7 37.3 

Poznań -1.052  -1.000 -2.303 1.098 58.0 73.0 39.0 
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Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Szczecin -0.350  -0.400 -2.037 1.254 39.0 57.2 29.0 

Tarnów -1.437  -1.273 -2.500 0.461 65.4 78.0 48.4 

Toruń -0.841  -0.667 -2.264 1.000 56.7 72.6 44.0 

Warszawa -1.227  -1.167 -2.571 0.638 70.7 83.7 56.1 

Wrocław -0.878  -0.765 -2.477 0.912 52.5 71.8 37.9 

Zielona Góra -0.630  -0.467 -2.134 1.465 53.4 68.6 42.3 

 

3.1.3 Liczba dni z temperaturą średnią dobową powyżej 20oC  

Uzyskane wyniki analizy trendów testem Manna-Kendalla dla liczby dni z temperaturą średnią 
dobową powyżej 20oC (wskaźnik dni ciepłych) wskazują na istotnie statystyczny wzrost 
w okresie 1999-2017 dla 5 miast: Częstochowy, Katowic, Krakowa, Opola i Wrocławia. 
W pozostałych miastach z wyjątkiem Białegostoku obserwuje się tendencję rosnącą. 
Świadczyć to może o wyższych zmianach zimą (ciepłe zimy) niż wzrostem dni gorących latem. 
Wyniki testu Sen’a wskazują na przeciętny wzrost dni ciepłych na poziomie 0,5 dnia w okresie 
ostatnich blisko 2 dekad.  

Tabela 3.1.3. Wyniki testów dla liczby dni z temperaturą średnią dobową powyżej 20oC w okresie 1999-
2017 w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok -0.421  -0.143 -0.907 0.739 23.4 31.9 14.4 

Bielsko-Biała 1.584  0.600 -0.099 1.463 24.4 32.1 19.0 

Bydgoszcz 1.315  0.625 -0.500 1.473 22.3 30.8 16.2 

Częstochowa 1.790 + 0.700 -0.142 1.306 26.8 36.6 21.0 

Dąbrowa Górnicza 1.167  2.333 -1.103 5.060 18.5 31.7 8.2 

Gdańsk 0.246  0.125 -0.851 1.000 21.0 29.2 11.0 

Gdynia 0.316  0.153 -1.000 1.557 17.3 24.5 6.1 

Gorzów Wielkopolski 0.491  0.333 -0.661 1.087 29.3 38.6 22.0 

Grudziądz 0.452  0.354 -0.750 1.604 27.6 35.0 20.2 

Kalisz 0.176  0.000 -1.000 0.951 38.0 49.0 27.3 

Katowice 1.717 + 0.750 -0.131 1.372 22.8 32.8 17.7 

Koszalin 0.631  0.200 -0.500 0.772 15.2 22.0 10.4 

Kraków 1.930 + 1.000 0.000 1.750 31.0 43.0 23.8 

Legnica 1.018  0.500 -0.667 1.000 26.0 43.3 23.0 

Łódź 0.353  0.083 -0.408 0.910 35.8 40.3 25.1 

Olsztyn 1.034  0.523 -0.400 1.308 19.1 26.6 11.0 

Opole 1.827 + 0.667 0.000 1.345 28.7 36.0 23.9 

Poznań 0.421  0.273 -0.600 0.889 35.2 44.4 28.2 

Szczecin 0.666  0.300 -0.500 1.250 24.0 32.0 14.5 

Tarnów 1.471  0.750 -0.231 1.463 30.5 43.5 24.6 

Toruń 0.422  0.154 -0.833 0.897 32.0 38.7 24.6 

Warszawa 1.543  0.438 -0.262 1.257 46.0 52.8 38.2 

Wrocław 2.034 * 1.000 0.000 1.546 26.0 38.0 21.9 

Zielona Góra 0.105  0.000 -0.500 0.566 34.0 38.5 28.9 
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3.1.4 Średnia temperatura maksymalna 

Uzyskane wyniki analizy trendów z wykorzystaniem testu Manna-Kendalla dla średniej 
temperatury maksymalnej (wskaźnik występowania temperatur ekstremalnych) wskazują 
na brak istotnych statystycznie zmian w okresie 1999-2017 z wyjątkiem Wrocławia. Wyniki 
testu Sen’a potwierdzają generalne wzrosty uśrednionej temperatury maksymalnej 
na poziomie 0,01 oC w okresie ostatnich blisko 2 dekad z wyjątkiem 5 miast (Białystok, 
Bydgoszcz, Dąbrowa Górnicza, Gdynia i i Grudziądz).  

 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok -0.350  -0.019 -0.081 0.048 12.3 12.9 11.8 

Bielsko-Biała 1.120  0.035 -0.039 0.107 13.2 13.8 12.7 

Bydgoszcz -0.947  -0.044 -0.173 0.040 13.5 14.3 12.9 

Częstochowa 1.120  0.042 -0.035 0.118 13.1 13.8 12.6 

Dąbrowa Górnicza -0.311  -0.077 -0.448 0.203 14.3 15.6 12.5 

Gdańsk 0.070  0.001 -0.051 0.046 12.3 12.7 11.7 

Gdynia -0.124  -0.011 -0.146 0.067 12.0 12.6 11.4 

Gorzów Wielkopolski 0.210  0.007 -0.058 0.068 13.8 14.1 13.4 

Grudziądz -0.453  -0.019 -0.117 0.049 13.6 14.3 13.4 

Kalisz 0.700  0.023 -0.035 0.096 13.5 14.1 12.9 

Katowice 1.050  0.031 -0.041 0.099 13.5 14.3 12.9 

Koszalin 0.280  0.007 -0.047 0.066 12.7 13.1 12.0 

Kraków 1.329  0.049 -0.023 0.116 14.3 15.1 13.7 

Legnica 0.420  0.014 -0.050 0.098 14.4 14.9 13.7 

Łódź 0.980  0.036 -0.028 0.107 13.2 13.7 12.6 

Olsztyn 0.000  0.000 -0.062 0.058 12.6 13.1 11.9 

Opole 1.050  0.047 -0.029 0.113 14.0 14.9 13.5 

Poznań 0.070  0.005 -0.058 0.080 13.9 14.4 13.2 

Szczecin 1.120  0.023 -0.030 0.074 13.9 14.1 13.3 

Tarnów 1.329  0.052 -0.033 0.109 14.0 14.9 13.5 

Toruń 0.350  0.007 -0.054 0.085 13.6 14.0 12.9 

Warszawa 1.329  0.046 -0.031 0.103 13.6 14.3 12.8 

Wrocław 1.679 + 0.055 -0.013 0.140 14.0 14.5 13.3 

Zielona Góra 0.350  0.011 -0.054 0.072 13.5 13.8 13.1 

 

3.1.5 Liczba dni z temperaturą maksymalną powyżej 25 oC 

Uzyskane wyniki analizy trendów z wykorzystaniem testu Manna-Kendalla dla liczby dni 
z temperaturą maksymalną powyżej 25oC (klimatyczny wskaźnik dni upalnych) w okresie 
1999-2017 wskazują znaczne zróżnicowanie pomiędzy miastami. Istotnie statystyczny wzrost 
zaobserwowano dla Bielsko-Białej, Krakowa i Tarnowa na poziomie na 1 dnia w okresie 
analizowanych 2 dekad. Warto zaznaczyć, że dla 6 miast (Białystok, Dąbrowa Górnicza, 
Gdańsk, Grudziądz, Łódź i Poznań) zaobserwowano tendencję malejącą.  

Wyniki testu Sen’a wskazują na generalną tendencję rosnącą w miastach tego wskaźnika 
w analizowanym okresie. Zmienność analizowanego wskaźnika pomiędzy miastami zawierała 
się w granicach od -0,5 do +0,9 dnia.  
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Tabela. 3.1.5. Wyniki testów liczby dni z temperaturą maksymalną powyżej 25 oC w okresie 1999-2017 
w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok -1.229  -0.500 -1.343 0.302 44.0 51.4 37.2 

Bielsko-Biała 1.754 + 0.778 -0.080 1.688 34.8 41.6 24.0 

Bydgoszcz 0.588  0.292 -1.000 1.000 39.3 51.0 33.0 

Częstochowa 1.160  0.333 -0.353 1.109 41.7 47.9 34.9 

Dąbrowa Górnicza -0.078  -0.375 -5.578 2.779 48.6 77.5 29.4 

Gdańsk -0.105  -0.071 -0.723 0.864 26.0 34.9 17.0 

Gdynia 0.737  0.077 -0.208 0.467 8.9 11.3 6.4 

Gorzów Wielkopolski 0.000  0.000 -1.083 0.600 41.0 53.2 36.0 

Grudziądz -0.361  -0.232 -1.539 1.000 48.9 61.6 38.5 

Kalisz 0.282  0.000 -0.805 0.875 50.0 56.5 41.1 

Katowice 0.491  0.462 -0.514 1.234 42.8 51.2 35.0 

Koszalin 0.527  0.200 -0.594 0.857 22.2 30.7 16.3 

Kraków 1.855 + 0.857 -0.101 1.500 55.0 63.9 48.0 

Legnica 0.946  0.471 -0.533 1.000 47.2 57.5 42.0 

Łódź -0.210  -0.118 -1.000 0.759 46.3 56.0 39.2 

Olsztyn 0.041  0.071 -1.167 0.596 34.0 45.0 29.2 

Opole 0.772  0.250 -0.643 1.181 55.3 61.9 48.7 

Poznań -0.351  -0.250 -1.366 0.642 50.5 64.8 42.7 

Szczecin 0.105  0.154 -0.951 1.146 34.5 43.4 25.8 

Tarnów 1.998 * 0.938 0.000 1.853 49.9 60.0 40.3 

Toruń -0.211  0.000 -1.215 0.704 49.0 60.6 42.8 

Warszawa 0.386  0.154 -0.771 1.141 61.3 70.4 50.9 

Wrocław 1.367  0.750 -0.235 1.526 48.3 57.1 41.3 

Zielona Góra -0.211  0.000 -0.898 0.682 39.0 49.4 33.5 

 

3.1.6 Liczba dni z temperaturą maksymalną powyżej 30 oC 

Analiza trendów z wykorzystaniem testu Manna-Kendalla dla liczby dni z temperatura 
maksymalną powyżej 30 oC (wskaźnik fal upałów) w przypadku 8 miast wykazuje istotnie 
statystyczne wzrosty. W pozostałych miastach z wyjątkiem Białegostoku obserwuje się 
tendencje rosnące w okresie 1999-2017, potwierdzone testami Sen’a. Wzrosty te są jednak 
relatywnie niewielkie, średnio 0,3 dnia w okresie 2 dekad, przy zmienności pomiędzy miastami 
wynoszącej blisko 2 dni. Uzyskane wyniki świadczą o nasilającej się tendencji wzrostowej 
występowania fal upałów.  
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Tabela 3.1.6. Wyniki testów liczby dni z temperaturą maksymalną powyżej 30 oC w okresie 1999-2017 
w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok -0.343  -0.077 -0.333 0.381 5.3 6.8 2.0 

Bielsko-Biała 2.330 * 0.333 0.000 0.800 2.7 5.0 -0.4 

Bydgoszcz 0.452  0.167 -0.500 1.000 4.8 9.0 -0.5 

Częstochowa 1.868 + 0.444 0.000 0.886 3.3 6.0 1.2 

Dąbrowa Górnicza   1.268   4.9   
Gdańsk 0.783  0.065 -0.107 0.318 2.8 4.4 1.2 

Gdynia   0.000   1.5   
Gorzów Wielkopolski 1.057  0.200 -0.200 0.714 4.4 9.6 1.3 

Grudziądz 0.455  0.086 -0.500 0.874 8.3 12.8 4.0 

Kalisz 1.337  0.250 -0.188 0.760 5.8 10.7 2.5 

Katowice 2.095 * 0.500 0.000 1.000 3.5 6.5 0.0 

Koszalin 0.412  0.000 -0.087 0.333 3.0 3.5 1.7 

Kraków 2.232 * 0.500 0.000 1.020 10.5 13.0 7.0 

Legnica 1.759 + 0.375 0.000 0.676 6.6 10.0 3.6 

Łódź 1.275  0.286 -0.173 0.727 5.1 8.9 3.5 

Olsztyn 0.682  0.167 -0.200 0.540 3.8 7.5 0.8 

Opole 2.045 * 0.385 0.000 1.000 8.9 12.0 4.0 

Poznań 0.808  0.231 -0.310 0.667 7.8 12.8 4.7 

Szczecin 1.127  0.200 -0.125 0.463 3.2 7.1 1.8 

Tarnów 2.458 * 0.611 0.176 1.361 5.2 9.9 2.9 

Toruń 0.491  0.154 -0.380 0.861 7.4 11.0 4.5 

Warszawa 1.613  0.500 -0.235 1.111 8.0 16.5 5.6 

Wrocław 2.398 * 0.500 0.087 1.000 6.5 11.4 0.0 

Zielona Góra 0.708  0.125 -0.250 0.559 4.8 7.5 0.6 

 

3.1.7 Średnia temperatura minimalna 

Uzyskane wyniki analizy trendów z wykorzystaniem testu Manna-Kendalla dla średniej 
temperatury minimalnej (wskaźnik dni chodnych, definiowany średnią z dobowych 
temperatur minimalnych) wskazują na znacznie różnice pomiędzy miastami w okresie 1999-
2017. Dla 5 miast: Częstochowa, Olsztyn, Poznań, Warszawa i Wrocław, zaobserwowano 
istotnie statystyczny wzrost, zaś dla Grudziądza – spadek. Przeważa jednak generalna 
tendencja wzrostu uśrednionej temperatury minimalnej na poziomie 0,03 oC w okresie 
2 dekad, co potwierdzają również wyniki testu Sen’a.  

Tabela. 3.1.7. Wyniki testów średniej temperatury minimalnej w okresie 1999-2017 w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok 1.399  0.033 -0.018 0.108 3.1 3.5 2.1 

Bielsko-Biała 1.539  0.043 -0.020 0.086 4.7 5.3 4.3 

Bydgoszcz -0.865  -0.017 -0.126 0.049 4.8 5.8 4.4 

Częstochowa 1.679 + 0.046 -0.011 0.090 4.7 5.3 4.3 

Dąbrowa Górnicza -0.311  -0.022 -0.441 0.206 3.9 5.6 3.0 

Gdańsk 0.070  0.004 -0.041 0.049 5.2 5.5 4.8 
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Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Gdynia -1.277  -0.041 -0.145 0.017 7.0 7.6 6.4 

Gorzów Wielkopolski 0.910  0.023 -0.032 0.076 5.7 6.1 4.9 

Grudziądz -1.689 + -0.057 -0.157 0.011 5.1 5.7 4.5 

Kalisz 1.120  0.038 -0.030 0.081 5.3 5.8 4.8 

Katowice 1.469  0.035 -0.018 0.101 4.2 4.7 3.5 

Koszalin 1.259  0.031 -0.024 0.095 5.4 5.8 4.7 

Kraków 1.329  0.039 -0.012 0.086 5.4 5.8 4.8 

Legnica 1.190  0.029 -0.015 0.085 5.1 5.3 4.5 

Łódź 0.210  0.008 -0.039 0.055 4.7 5.0 4.1 

Olsztyn 2.101 * 0.063 0.001 0.117 3.8 4.1 3.2 

Opole 0.980  0.039 -0.031 0.103 5.0 5.4 4.2 

Poznań 2.169 * 0.070 0.006 0.118 4.8 5.4 4.2 

Szczecin 0.700  0.023 -0.038 0.080 5.5 5.9 4.9 

Tarnów 1.259  0.032 -0.025 0.081 4.8 5.3 4.3 

Toruń 1.259  0.030 -0.030 0.099 4.4 4.8 3.8 

Warszawa 1.749 + 0.043 -0.007 0.085 5.3 5.7 4.9 

Wrocław 2.449 * 0.077 0.014 0.150 4.4 4.8 3.6 

Zielona Góra 1.329  0.021 -0.024 0.069 6.0 6.2 5.4 

 

3.1.8 Liczba dni z temperaturą minimalną powyżej 20 oC 

Uzyskane wyniki analizy trendów z wykorzystaniem testu Manna-Kendalla dla liczby dni 
z temperaturą minimalną powyżej 20 oC (klimatyczny wskaźnik występowania nocy 
tropikalnych) wskazują na niewielka liczbę tego typu dni -m średnio 1.2 dnia w ciągu roku. 
Sporadycznie dni te występowały w Białymstoku (w dni w ciągu 2 dekad), zaś najwięcej 
w Warszawie i Zielonej Górze. Niemniej jednak obserwuje się generalną tendencję wzrostową 
Niewielką tendencje wzrostowa w miastach Polski na poziomie 0,06 dnia w analizowanym 
okresie 2 dekad potwierdzają wyniki testu Sen’a.  

Tabela 3.1.8. Wyniki testów liczby dni z temperaturą minimalną powyżej 20 oC w okresie 1999-2017 
w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok         
Bielsko-Biała 1.786 + 0.222 0.000 0.526 0.3 2.0 -1.2 

Bydgoszcz   0.000   1.0   
Częstochowa 1.325  0.167 0.000 0.553 1.0 2.0 -3.3 

Dąbrowa Górnicza         

Gdańsk -0.859  0.000 -0.382 0.000 1.0 6.4 1.0 

Gdynia   0.367   1.7   

Gorzów Wielkopolski   0.168   1.4   

Grudziądz   0.033   1.5   

Kalisz 0.992  0.063 -0.032 0.551 0.9 2.4 -3.4 

Katowice   0.000   1.0   

Koszalin -0.659  0.000 -0.200 0.153 2.0 3.6 0.4 

Kraków 2.081 * 0.077 0.000 0.240 0.8 1.0 -0.4 

Legnica   -0.056   2.1   
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Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Łódź   0.000   1.0   

Olsztyn   0.000   1.0   

Opole   0.079   0.8   

Poznań 0.466  0.000 -0.201 0.333 2.0 4.4 0.0 

Szczecin   0.000   1.0   

Tarnów 0.772  0.000 0.000 0.100 2.0 2.0 0.9 

Toruń 0.086  0.000 -0.098 0.196 1.0 2.5 0.3 

Warszawa 0.788  0.125 -0.281 0.449 3.7 5.8 0.2 

Wrocław   0.000   2.0   

Zielona Góra 0.000  0.000 -0.375 0.281 3.0 7.8 0.9 

 

3.1.9 Liczba dni z temperaturą minimalną poniżej -10 oC 

Uzyskane wyniki analizy trendów z wykorzystaniem testu Manna-Kendalla dla liczby dni 
z temperaturą minimalną poniżej -10 oC (wskaźnik dni mroźnych) wskazują na brak istotnych 
statystycznie zmian w okresie 1999-2017. Wyniki testu Sen’a dla analizowanych miast 
wskazują na brak jednoznacznych tendencji tego wskaźnika w analizowanym okresie blisko 
2 dekad przy wahaniach na poziomie 0,6 dnia pomiędzy miastami. Wyniki te mogą wskazywać 
na brak istotnych zmian zimą kosztem zmian w lecie.  

Tabela. 3.1.9. Wyniki testów liczby dni z temperaturą minimalną poniżej -10 oC w okresie 1999-2017 
w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok -0.140  -0.111 -1.000 1.000 22.3 32.0 14.0 

Bielsko-Biała -0.703  -0.200 -1.000 0.482 12.4 20.0 6.0 

Bydgoszcz 0.950  0.464 -0.439 1.378 7.1 15.9 2.4 

Częstochowa -0.528  -0.125 -0.806 0.667 11.3 18.1 4.3 

Dąbrowa Górnicza 0.000  -0.111 -2.044 2.444 14.7 24.4 6.9 

Gdańsk -1.619  -0.385 -1.000 0.258 15.9 19.0 9.5 

Gdynia 1.336  0.333 -0.200 1.000 2.0 7.0 -1.0 

Gorzów Wielkopolski 0.124  0.000 -0.459 0.590 6.0 11.5 1.4 

Grudziądz 1.229  0.608 -0.165 1.635 4.2 12.6 0.2 

Kalisz 0.248  0.098 -0.580 1.000 6.4 13.9 2.0 

Katowice -0.211  -0.077 -0.950 0.750 12.2 21.8 6.0 

Koszalin 0.996  0.207 -0.273 0.931 3.2 7.6 0.6 

Kraków -0.761  -0.222 -0.911 0.507 11.2 17.8 5.9 

Legnica 0.208  0.000 -0.560 0.717 7.0 15.1 3.4 

Łódź 0.305  0.071 -0.587 1.193 10.2 17.8 3.5 

Olsztyn -0.330  -0.167 -1.000 0.940 15.5 25.0 5.7 

Opole -0.190  -0.125 -0.860 0.667 9.9 19.0 4.2 

Poznań 0.083  0.000 -0.500 0.400 7.0 13.5 3.2 

Szczecin 1.094  0.250 -0.289 1.000 4.5 9.5 1.0 

Tarnów -0.211  -0.077 -1.000 0.583 12.5 21.0 6.4 

Toruń 0.038  0.000 -0.659 1.000 12.0 19.1 5.0 

Warszawa -0.703  -0.250 -1.000 0.640 15.5 25.0 7.3 

Wrocław -0.538  -0.167 -0.885 0.909 10.0 18.6 5.5 



   
       

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia 
str. 188 

Zielona Góra 0.689  0.154 -0.167 0.602 4.3 7.5 1.6 

 

3.1.10 Liczba dni z temperaturą minimalną poniżej -20 oC 

Przeciętna liczba dni z temperaturą minimalną poniżej -20 oC (wskaźnik dni bardzo mroźnych, 
redukujących populację wektorów) w analizowanych miastach wynosiła niespełna 1 dzień 
rocznie co uniemożliwia w praktyce ocenę zmian statystycznych (taka ocena możliwa była 
w praktyce tylko dla Białegostoku). Najwięcej tego typu dni (przeciętnie powyżej 1 rocznie) 
obserwowano w miastach: Białystok, Tarnów, Toruń, Warszawa, Olsztyn, Gdańsk i Grudziądz. 
Uzyskane wyniki analizy trendów z wykorzystaniem testu Manna-Kendalla dla wskaźnika dni 
bardzo mroźnych wskazują istotny statystycznie trend rosnący w Katowicach i Legnicy 
w okresie 1999-2017 i tendencję spadkową w Białymstoku.  

Tabela. 3.1.10. Wyniki testów liczby dni z temperaturą minimalną poniżej -20 oC w okresie 1999-2017 
w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok -0.917  -0.067 -0.500 0.115 3.1 9.3 1.5 

Bielsko-Biała   0.105   0.7   
Bydgoszcz   0.143   0.4   
Częstochowa   0.000   1.0   
Dąbrowa Górnicza         
Gdańsk   0.278   0.8   
Gdynia         
Gorzów Wielkopolski         
Grudziądz   0.444   0.2   
Kalisz         
Katowice  + 0.200   0.8   
Koszalin         
Kraków         
Legnica  + 0.310   -1.0   
Łódź   0.000   1.0   
Olsztyn   0.194   1.6   
Opole   0.275   0.4   
Poznań   -0.071   2.6   

Szczecin         

Tarnów   0.500   0.5   

Toruń   0.000   4.0   

Warszawa   0.300   1.9   

Wrocław   0.056   1.3   

Zielona Góra         

 

3.1.11 Liczba dni z temperaturą średnią dobową powyżej 5 oC 

Uzyskane wyniki analizy trendów z wykorzystaniem testu Manna-Kendalla dla liczby dni 
z temperaturą średnią dobową powyżej 5 oC (wskaźnik okresu sprzyjającego wegetacji 
i rozwojowi wektorów) nie wykazuje istotnych statystycznie zmian w okresie 1999-2017. 
W przypadku miast, przeciętna liczba tego typu dni wynosi 234 z obserwowaną tendencją 
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wzrostową o 0,4 dnia w okresie blisko 2 dekad. Dla 6 miast (Białystok, Bydgoszcz, Dąbrowa 
Górnicza, Gdańsk, Gdynia i Grudziądz) tendencje ta była malejąca. 

Tabela. 3.1.11. Wyniki testów liczby dni z temperaturą średnią dobową powyżej 5 oC w okresie 1999-
2017 w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok -0.175  -0.125 -1.182 0.750 221.3 231.5 216.8 

Bielsko-Biała 0.737  0.500 -0.843 1.662 241.5 253.9 229.7 

Bydgoszcz -0.701  -0.618 -2.725 1.643 239.9 257.0 219.1 

Częstochowa 1.054  0.500 -0.714 1.950 230.5 244.6 218.3 

Dąbrowa Górnicza -0.467  -1.200 -10.221 4.740 232.0 277.1 203.8 

Gdańsk -0.070  -0.077 -1.476 1.148 247.2 264.7 233.2 

Gdynia -0.165  -0.254 -2.577 1.931 249.0 262.8 228.8 

Gorzów Wielkopolski 0.875  0.667 -0.618 1.633 245.0 254.3 235.2 

Grudziądz -0.165  -0.226 -2.740 1.394 237.9 258.1 220.3 

Kalisz 1.192  0.750 -0.525 2.000 238.5 253.3 226.0 

Katowice 0.875  0.500 -0.732 1.690 238.0 248.8 227.0 

Koszalin 0.420  0.267 -1.100 1.845 241.8 258.2 228.9 

Kraków 1.299  0.923 -0.267 2.361 239.4 247.9 223.3 

Legnica 0.420  0.385 -1.168 1.783 251.3 265.0 236.8 

Łódź 1.295  1.000 -0.374 1.800 229.0 242.5 219.2 

Olsztyn 0.000  0.000 -1.113 1.000 225.0 237.4 216.0 

Opole 0.805  0.667 -0.732 1.793 241.0 255.1 234.4 

Poznań 1.087  0.833 -0.684 2.033 242.0 254.8 226.5 

Szczecin 1.155  0.667 -0.789 2.099 251.3 265.5 232.7 

Tarnów 0.841  0.600 -0.763 1.882 243.2 256.6 230.2 

Toruń 0.316  0.176 -0.762 1.473 239.1 253.3 225.1 

Warszawa 1.088  0.833 -0.625 2.000 238.8 256.9 225.0 

Wrocław 1.365  1.000 -0.500 2.655 243.0 257.0 228.7 

Zielona Góra 0.946  0.643 -0.743 2.000 242.0 258.7 227.0 

 

3.2 Wskaźniki opadowe  

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki uzyskane dla wskaźników charakteryzujących 
zagrożenia opadowe w okresie 1999-2017 w miastach Polski. 
 

3.2.1 Suma roczna opadów 

Analiza wyników trendów z wykorzystaniem testu Manna-Kendalla dla rocznej sumy dobowej 
opadów (wskaźnik wysokości opadów) wskazuje istotny statystycznie wzrost jedynie 
w Białymstoku w analizowanym okresie 1999-2017. Co więcej, wyniki testu Sen’a 
potwierdzają generalna tendencje spadkową na poziomie 1 mm w okresie ostatnich 2 dekad. 
Obserwowana jest znaczna zmienność w miastach w granicach od -12 dp + 14 mm/ . 
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Tabela. 3.2.1. Wyniki testów dla rocznej sumy opadów w okresie 1999-2017 w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr  
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok 2.729 ** 14.493 3.419 22.515 486.5 566.6 430.7 

Bielsko-Biała -0.560  -2.200 -20.157 11.044 1086.9 1122.5 903.6 

Bydgoszcz -0.124  -0.973 -11.220 9.328 553.6 622.6 444.5 

Częstochowa 0.000  0.018 -9.866 5.899 660.3 737.1 584.3 

Dąbrowa Górnicza -1.090  -21.000 -67.523 15.862 842.8 1021.1 588.2 

Gdańsk -0.070  -0.219 -11.592 8.979 595.3 673.8 520.1 

Gdynia -1.442  -7.561 -24.486 3.288 604.0 689.6 526.9 

Gorzów Wielkopolski -0.210  -2.167 -8.502 10.467 594.5 643.1 518.7 

Grudziądz -1.195  -8.173 -23.163 3.611 593.0 732.3 480.4 

Kalisz -0.210  -1.329 -8.284 11.717 549.9 602.2 378.5 

Katowice -1.259  -5.133 -14.609 5.800 782.1 867.4 683.7 

Koszalin 0.000  -0.121 -12.100 11.513 743.0 850.8 651.0 

Kraków 0.700  2.375 -10.814 11.439 699.4 728.4 594.6 

Legnica 0.490  2.983 -8.004 10.455 510.9 629.0 440.1 

Łódź 0.000  0.143 -10.139 12.071 564.5 697.2 485.8 

Olsztyn 0.206  0.773 -7.787 14.218 627.0 692.0 532.9 

Opole -0.980  -4.331 -14.763 4.686 633.7 680.2 555.0 

Poznań 0.560  2.750 -5.106 11.624 556.0 603.5 435.8 

Szczecin 0.420  1.333 -8.433 14.634 569.3 638.3 450.8 

Tarnów -0.910  -3.206 -12.448 7.585 764.3 828.2 678.0 

Toruń -0.350  -2.100 -12.249 9.409 548.3 638.9 470.7 

Warszawa 0.700  1.014 -6.883 9.852 603.3 636.0 524.3 

Wrocław 1.120  5.162 -4.072 13.871 495.4 569.3 449.3 

Zielona Góra 0.420  4.300 -8.459 12.408 536.5 677.0 483.4 

 

3.2.2 Liczba dni z opadem powyżej 30 mm, 50 mm, 70 mm i 100 mm 

Analiza wyników trendów liczby dni z opadem przekraczającym 30 mm (wskaźnik opadów 
zagrażających podtopieniami) z wykorzystaniem testu Manna-Kendalla w miastach nie 
wskazuje istotnych statystycznie zmian w analizowanym okresie 1999-2017 z wyjątkiem 
Gdańska, gdzie obserwuje się istotny statystycznie spadek tego typu dni w ciągu ostatnich 
2 dekad. Przeciętnie liczba takich dni w roku w miastach wynosiła 2.  
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Tabela. 3.2.2. Wyniki testów dla liczby dni z opadem powyżej 30 mm w okresie 1999-2017 w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr  
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok 0.120  0.000 -0.081 0.098 1.5 2.5 0.6 

Bielsko-Biała 0.000  0.000 -0.200 0.167 4.0 5.0 3.0 

Bydgoszcz   0.000   1.0   
Częstochowa -1.173  0.000 -0.143 0.000 2.0 3.0 2.0 

Dąbrowa Górnicza   0.000   2.0   
Gdańsk -1.680 + -0.235 -0.396 0.000 6.0 7.5 3.0 

Gdynia -0.401  0.000 -0.130 0.035 2.0 2.5 1.7 

Gorzów Wielkopolski   0.167   0.8   
Grudziądz -0.224  0.000 -0.021 0.000 1.0 1.2 1.0 

Kalisz -0.927  0.000 -0.089 0.000 1.5 2.3 1.5 

Katowice -1.055  0.000 -0.118 0.000 1.0 2.7 1.0 

Koszalin 1.553  0.000 0.000 0.083 1.0 1.0 0.6 

Kraków -0.870  0.000 -0.133 0.000 1.0 3.1 1.0 

Legnica -0.627  0.000 -0.115 0.016 2.0 3.1 1.8 

Łódź 0.669  0.000 0.000 0.120 2.0 2.0 0.8 

Olsztyn 1.326  0.000 0.000 0.195 1.0 1.0 -0.3 

Opole 0.196  0.000 -0.111 0.120 1.5 2.1 0.9 

Poznań 0.000  0.000 0.000 0.000 1.0 1.0 1.0 

Szczecin 1.552  0.100 0.000 0.250 0.9 1.5 -0.5 

Tarnów 0.156  0.000 -0.111 0.200 3.0 4.4 2.0 

Toruń 0.326  0.000 -0.077 0.143 2.0 3.1 0.3 

Warszawa 1.541  0.182 0.000 0.500 1.9 3.5 0.0 

Wrocław 0.112  0.000 0.000 0.000 2.0 2.0 2.0 

Zielona Góra -0.440  0.000 -0.172 0.094 2.0 3.8 0.9 

 

Analiza wyników zmian liczby dni z opadem przekraczającym 50 mm (opad groźny 
powodziowo), 70 mm (opad powodziowy) oraz 100 mm (opad katastrofalny) wskazuje na 
niewielka liczbę tego typu opadów w miastach. Największą liczbę dni z opadem powyżej 50 
mm w ciągu ostatnich 2 dekad zanotowano w miastach Bielsko-Biała, Tarnów, Warszawa, 
i Katowice (ponad 10 w każdym mieście). W pozostałych miastach przeciętna liczna dni w roku 
tego typu nie przekraczała 0,2 dnia.  

Liczba dni z opadem przekraczającym 70 mm występowała sporadycznie. Najwięcej tego typu 
dni w ciągu ostatnich 2 dekad zanotowano w Bielsku Białej (5) i Gdańsku (4). W tych dwóch 
miastach wystąpił tez opad powyżej 100 mm – w Gdańsku 2 krotnie, w Bielsku-Białej – 1 raz.  

3.2.3 Liczba dni z opadem poniżej 1 mm 

Analiza wyników trendów liczby dni bezopadowych (z opadem nieprzekraczającym przeciętnie 
na danym obszarze 1 mm na dobę – wskaźnik występowania susz) z wykorzystaniem testu 
Manna-Kendalla w miastach wskazuje istotne statystycznie trendy w analizowanym okresie 
1999-2017. Dotyczy to aż 10 miast (Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, 
Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Olsztyn, Tarnów, Warszawa i Zielona Góra) przy czym dla 
8 zanotowano trend rosnący a dla 2 (Bydgoszcz i Dąbrowa Górnicza) malejący. 
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Tabela. 3.2.3. Wyniki testów dla liczby dni z opadem poniżej 1 mm w okresie 1999-2017 w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok 0.526  0.353 -0.844 1.576 108.6 122.4 98.2 

Bielsko-Biała 2.670 ** 1.875 0.500 3.000 69.9 83.0 62.0 

Bydgoszcz -3.184 ** -2.536 -3.962 -1.000 96.6 108.7 80.0 

Częstochowa 4.203 *** 3.273 2.388 4.419 72.7 79.7 59.0 

Dąbrowa Górnicza -1.880 + -4.286 -7.009 0.008 80.7 97.1 57.9 

Gdańsk -0.245  -0.200 -1.365 1.000 169.4 178.6 156.0 

Gdynia -0.495  -0.317 -2.651 1.677 114.2 130.6 103.5 

Gorzów Wielkopolski 3.119 ** 1.667 0.775 2.533 99.3 112.1 90.0 

Grudziądz 0.288  0.653 -1.879 2.750 83.1 110.2 70.5 

Kalisz 2.629 ** 1.200 0.286 2.000 100.8 108.1 96.0 

Katowice 1.015  0.667 -0.614 1.536 106.0 113.1 101.4 

Koszalin 1.295  0.636 -0.500 1.380 96.5 109.0 90.2 

Kraków -0.948  -0.375 -1.333 0.535 108.8 115.3 101.2 

Legnica 0.421  0.500 -0.629 1.706 135.0 140.3 122.4 

Łódź 0.000  0.000 -1.144 0.783 110.0 123.0 104.8 

Olsztyn 1.896 + 1.313 -0.077 3.000 104.0 110.1 84.0 

Opole 1.295  0.556 -0.414 1.500 105.0 111.8 95.5 

Poznań 1.478  0.500 -0.208 1.419 114.5 120.7 104.4 

Szczecin 0.105  0.063 -1.000 0.881 98.6 111.0 93.7 

Tarnów 3.240 ** 2.273 1.000 3.333 88.5 100.0 79.7 

Toruń 1.544  0.500 -0.153 1.306 110.0 116.5 101.8 

Warszawa 1.930 + 3.714 0.000 7.952 142.6 156.0 116.2 

Wrocław -0.666  -0.333 -1.062 0.678 134.3 142.0 123.6 

Zielona Góra 1.972 * 0.615 0.000 1.192 121.4 126.0 113.8 

 

3.3 Wskaźniki ogólne  

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki uzyskane dla wskaźników ogólnych w okresie 
1999-2017. 

3.3.1 Ciśnienie atmosferyczne  

Analiza wyników trendów dla zmian ciśnienia atmosferycznego (uwzględniono wartości 
ciśnienia odniesionego do poziomu morza) z wykorzystaniem testu Manna-Kendalla nie 
wskazuje istotnych statystycznie zmian w analizowanym okresie 1999-2017 z wyjątkiem 
Olsztyna. Generalnie obserwuje się lekką tendencje wzrostową potwierdzona wynikami testu 
Sen’a w granicach 0,05 hPa w okresie ostatnich 2 dekad. 
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Tabela. 3.3.1. Wyniki testów dla ciśnienia atmosferycznego w okresie 1999-2017 w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% 

 
Parametr 

CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok 0.8397  0.0421 -0.1262 0.1332 1015.0 1016.1 1014.6 

Bielsko-Biała 0.7697  0.0416 -0.1022 0.1576 1016.5 1017.3 1016.0 

Częstochowa 1.1195  0.0607 -0.0949 0.1621 1015.8 1016.7 1015.4 

Gdańsk 1.3994  0.0610 -0.0721 0.1678 1014.0 1014.9 1013.4 

Gorzów Wielkopolski 0.9096  0.0453 -0.1218 0.1297 1014.9 1015.9 1014.4 

Kalisz 1.1895  0.0424 -0.1197 0.1432 1015.4 1016.6 1015.1 

Katowice 0.3499  0.0210 -0.1230 0.1346 1016.6 1017.4 1016.1 

Koszalin 1.3295  0.0662 -0.0789 0.1622 1014.0 1015.2 1013.5 

Legnica 0.7697  0.0434 -0.1181 0.1393 1015.7 1016.6 1015.3 

Łódź 1.3994  0.0515 -0.1059 0.1377 1015.4 1016.5 1015.2 

Olsztyn 1.7713 + 0.0738 -0.0539 0.1748 1014.5 1015.1 1013.3 

Opole 1.0496  0.0430 -0.1443 0.1633 1015.9 1016.8 1015.6 

Poznań 1.1895  0.0544 -0.1227 0.1489 1015.0 1015.9 1014.4 

Szczecin 1.0496  0.0540 -0.1124 0.1430 1014.5 1015.6 1013.8 

Tarnów 1.0496  0.0506 -0.0820 0.1412 1016.1 1017.0 1015.7 

Toruń 1.1195  0.0550 -0.1158 0.1494 1014.8 1015.9 1014.3 

Warszawa 1.1895  0.0441 -0.1166 0.1416 1015.3 1016.3 1014.9 

Wrocław 0.6997  0.0433 -0.1240 0.1449 1015.9 1016.6 1015.5 

Zielona Góra 0.8397  0.0458 -0.1158 0.1283 1015.4 1016.2 1015.0 

 

3.3.2 Usłonecznienie  

Analiza wyników trendów dla usłonecznienia (wskaźnika zmian promieniowania, wyrażonego 
czasem trwania usłonecznienia) z wykorzystaniem testu Manna-Kendalla nie wskazuje 
istotnych statystycznie zmian w analizowanym okresie 1999-2017 w miastach z wyjątkiem 
Torunia (trend rosnący). Dla większości analizowanych miast zaobserwowano w badanym 
okresie tendencję wzrostową (malejącą dla 3). Wyniki testu Sen’a wskazują na generalną 
tendencję rosnącą, średnio w granicach blisko 5 godzin w okresie ostatnich 2 dekad. 

Tabela. 3.3.2. Wyniki testów dla usłonecznienia w okresie 1999-2017 w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok -1.120  -5.129 -13.699 5.817 1790.0 1884.3 1692.7 

Bielsko-Biała   36.235   890.3   
Częstochowa 0.420  2.483 -10.467 14.831 1684.4 1843.5 1615.8 

Gdańsk   -11.213   2106.7   
Gorzów Wielkopolski -0.210  -1.436 -16.998 13.351 1836.8 1986.4 1683.3 

Kalisz 0.420  5.807 -17.840 23.480 1763.6 2050.6 1675.2 

Katowice 0.630  5.520 -7.306 14.150 1743.2 1832.3 1653.4 

Koszalin 0.000  -0.864 -15.822 11.808 1825.6 2032.9 1712.6 

Legnica 0.840  5.967 -7.237 16.611 1769.3 1888.1 1662.7 

Łódź 0.910  5.754 -7.071 20.294 1742.1 1861.7 1617.2 

Opole 0.840  5.250 -8.865 18.633 1804.8 1953.3 1727.4 

Poznań 0.210  1.550 -10.564 14.768 1836.4 1957.5 1731.6 

Szczecin 0.770  3.473 -10.359 13.516 1678.7 1804.1 1603.9 
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Tarnów 1.539  8.244 -1.751 19.386 1653.3 1771.1 1545.1 

Toruń 1.889 + 9.662 -2.215 24.699 1681.8 1759.8 1544.5 

Warszawa -1.399  -9.217 -40.107 6.152 2324.4 2602.4 2196.6 

Wrocław 1.399  10.985 -5.612 26.178 1752.3 1987.0 1695.1 

Zielona Góra 1.539  14.570 -5.760 32.621 1574.3 1798.8 1452.0 

 

3.3.4 Wilgotność względna powietrza 

Analiza wyników trendów dla średniej wilgotności względnej powietrza (wskaźnika sprzyjający 
aktywności wektorów) z wykorzystaniem testu Manna-Kendalla wskazuje istotne 
statystycznie trendy spadkowe dla 6 miast w analizowanym okresie 1999-2017 (Gdynia, 
Koszalin, Kraków, Olsztyn, Szczecin i Warszawa), co świadczyć może o istotnym wpływie 
na wynik okresów susz oraz procesach urbanizacyjnych miast. Wyniki testu Sen’a wskazują 
na generalną tendencję malejącą tego wskaźnika, średnio w granicach blisko 0,06% w okresie 
ostatnich 2 dekad przy przeciętnych wartościach rocznych wynoszących 79%.  

Tabela. 3.3.3. Wyniki testów dla wilgotności względnej powietrza w okresie 1999-2017 w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok 1.190  0.133 -0.071 0.356 79.1 81.1 77.6 

Bielsko-Biała -0.770  -0.057 -0.284 0.128 77.0 77.8 75.0 

Bydgoszcz -0.700  -0.063 -0.327 0.133 80.2 82.5 78.7 

Częstochowa 1.259  0.089 -0.070 0.250 75.7 77.4 74.4 

Gdańsk -0.350  -0.033 -0.226 0.138 81.8 83.0 80.6 

Gdynia -4.078 *** -0.302 -0.400 -0.200 83.5 84.1 82.9 

Gorzów Wielkopolski -1.120  -0.091 -0.227 0.069 79.0 80.8 77.9 

Grudziądz 0.288  0.061 -0.300 0.368 81.2 84.7 78.5 

Kalisz 0.000  -0.012 -0.328 0.191 80.0 82.5 77.8 

Katowice 0.000  -0.004 -0.176 0.155 77.0 78.7 75.9 

Koszalin -1.679 + -0.059 -0.167 0.028 81.3 82.2 80.2 

Kraków -2.799 ** -0.145 -0.296 -0.043 77.1 78.4 76.2 

Legnica -0.280  -0.015 -0.218 0.178 77.6 79.2 76.3 

Łódź -1.190  -0.203 -0.505 0.188 81.2 83.0 76.3 

Olsztyn -1.689 + -0.122 -0.232 0.040 81.5 82.6 79.9 

Opole 0.140  0.005 -0.169 0.182 77.0 78.9 75.8 

Poznań -0.840  -0.110 -0.361 0.066 78.4 80.4 76.0 

Szczecin -1.959 + -0.264 -0.414 -0.001 83.1 84.5 79.7 

Tarnów -0.420  -0.036 -0.202 0.214 77.1 78.1 74.1 

Toruń 1.190  0.072 -0.060 0.206 77.1 78.3 75.9 

Warszawa -2.589 ** -0.336 -0.545 -0.107 81.2 82.7 78.8 

Wrocław -0.350  -0.028 -0.303 0.222 77.1 78.5 74.2 

Zielona Góra 0.210  0.038 -0.120 0.273 77.0 78.7 74.4 

 

3.4 Wskaźniki zjawisk ekstremalnych  

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki uzyskane dla wskaźników charakteryzujących 
zjawiska ekstremalne w okresie 1999-2017. 
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3.4.1 Liczba dni z burzą 

Analiza wyników trendów dla zmian liczby dni z burzą (wskaźnik częstości występowania 
zjawisk ekstremalnych) z wykorzystaniem testu Manna-Kendalla wskazuje na znaczne różnice 
pomiędzy miastami. Istotne sadystycznie trendy w analizowanym okresie 1999-2017 dotyczą 
3 miast, przy czym dla Kalisza jest ona malejąca, zaś dla Legnicy i Poznania – rosnąca. Wyniki 
testu Sen’a wskazują na generalną lekką tendencję rosnącą liczby dni z burzą w analizowanym 
okresie - przeciętnie 0,1 dnia w okresie ostatnich 2 dekad. W powiązaniu z czasem trwania 
burz oraz opadami i wiatrem, wyniki świadczyć mogą o wzroście intensywności zjawisk 
ekstremalnych.   

Tabela. 3.4.1. Wyniki testów dla liczby dni z burzą w okresie 1999-2017 w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok -0.705  -0.143 -0.600 0.378 24.9 27.0 20.6 

Bielsko-Biała 0.916  0.235 -0.574 0.667 27.8 32.1 22.7 

Częstochowa 1.261  1.000 -1.842 2.799 13.0 28.7 2.0 

Gdańsk -0.070  0.000 -0.692 0.500 19.0 25.8 14.0 

Gorzów Wielkopolski 0.529  0.083 -0.880 0.875 19.7 27.4 15.3 

Kalisz -1.972 * -0.615 -1.155 0.000 29.7 33.0 26.0 

Katowice -0.807  -0.250 -0.918 0.333 32.5 36.8 28.3 

Koszalin -0.281  -0.083 -0.821 0.350 25.0 28.8 20.1 

Legnica 2.136 * 0.829 -0.167 1.389 23.0 28.5 20.0 

Łódź 0.071  0.000 -0.400 0.400 24.0 26.9 21.6 

Olsztyn 0.354  0.000 -1.398 0.545 28.0 29.6 20.9 

Opole 0.106  0.000 -0.624 0.400 24.0 27.9 19.2 

Poznań 1.692 + 0.375 -0.335 0.805 17.0 22.0 13.6 

Szczecin 0.352  0.125 -1.000 0.589 17.8 25.6 13.9 

Tarnów 1.253  0.571 -1.378 1.890 23.1 35.0 12.1 

Toruń 0.738  0.154 -0.500 0.625 19.6 23.7 16.8 

Warszawa -1.511  -0.313 -1.000 0.179 30.3 34.8 26.3 

Wrocław -1.090  -0.333 -0.875 0.189 27.7 29.3 24.0 

Zielona Góra 1.161  0.357 -0.336 0.842 23.9 28.1 20.1 

 

3.4.2 Czas trwania burzy 

Analiza wyników trendów zmian średniego czasu trwania burzy (wskaźnik intensywności 
występowania zjawisk ekstremalnych) w analizowanym okresie 1999-2017 z wykorzystaniem 
testu Manna-Kendalla wskazuje na istotnie statystyczne zmiany w przypadku 4 miast, z czego 
w przypadku Bielsko-Białej oraz Torunia jest on malejący, zaś Poznania i Szczecina – rosnący, 
przy średnim czasie trwania burzy wynoszącym 1,5 godziny. Wyniki testu Sen’a wskazują na 
brak istotnych zmian w ciągu ostatnich 2 dekad (różnice wynoszą ok od 20 do 40 min 
w zależności od miast). 
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Tabela. 3.4.2. Wyniki testów dla średniego czasu trwania burzy w okresie 1999-2017 w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok 0.420  0.008 -0.022 0.042 1.3 1.6 1.1 

Bielsko-Biała -1.889 + -0.031 -0.066 0.003 2.4 2.6 2.0 

Częstochowa 1.090  0.042 -0.102 0.114 1.0 2.1 0.4 

Gdańsk -0.630  -0.013 -0.061 0.037 1.4 2.1 1.1 

Gorzów Wielkopolski 1.399  0.022 -0.009 0.055 1.1 1.3 0.8 

Kalisz -1.259  -0.018 -0.063 0.016 1.7 2.2 1.3 

Katowice 1.190  0.013 -0.010 0.031 1.2 1.5 1.1 

Koszalin 0.070  0.001 -0.013 0.016 1.1 1.3 0.9 

Legnica -0.405  -0.004 -0.065 0.054 1.9 2.4 1.5 

Łódź 0.980  0.016 -0.016 0.048 1.4 1.9 1.1 

Olsztyn -1.188  -0.014 -0.058 0.012 1.5 1.9 1.3 

Opole 1.539  0.019 -0.007 0.041 1.5 1.7 1.2 

Poznań 2.029 * 0.021 0.000 0.051 1.2 1.4 0.8 

Szczecin 1.679 + 0.018 -0.004 0.042 1.0 1.2 0.9 

Tarnów -1.090  -0.022 -0.077 0.025 1.7 2.4 1.2 

Toruń -2.029 * -0.030 -0.052 -0.005 1.8 2.0 1.5 

Warszawa -0.420  -0.009 -0.035 0.027 1.7 1.9 1.3 

Wrocław -1.399  -0.022 -0.054 0.011 1.7 2.0 1.5 

Zielona Góra 0.280  0.004 -0.029 0.033 1.4 1.8 1.2 

 

3.4.3 Prędkość wiatru 

Analiza trendów zmian średniej prędkości wiatru (wskaźnik intensywności występowania 
zjawisk ekstremalnych) w analizowanym okresie 1999-2017 z wykorzystaniem testu Manna-
Kendalla wskazuje na istotnie statystyczny trend rosnący tego wskaźnika dla Koszalina, 
Krakowa i Warszawy oraz malejący dla Dąbrowy Górniczej, Tarnowa i Torunia. Zmienności 
trendów pomiędzy miastami wskazują na brak tendencji zmian tego wskaźnika w miastach 
przy wskazanych testem Sen’a zmianach nie przekraczających 0,01 m/s w okresie ostatnich 2 
dekad. 

Tabela. 3.4.3. Wyniki testów dla średniej prędkości wiatru w okresie 1999-2017 w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Białystok 0.000  0.001 -0.021 0.014 2.5 2.8 2.4 

Bielsko-Biała -1.539  -0.027 -0.065 0.007 3.2 3.7 2.8 

Bydgoszcz -1.533  -0.030 -0.084 0.011 2.9 3.4 2.6 

Częstochowa -1.469  -0.015 -0.034 0.008 2.7 3.0 2.5 

Dąbrowa Górnicza -2.180 * -0.062 -0.097 -0.015 2.0 2.1 1.9 

Gdańsk -0.280  -0.004 -0.020 0.013 4.1 4.2 4.0 

Gdynia 1.277  0.013 -0.022 0.046 4.0 4.2 3.6 

Gorzów Wielkopolski 0.980  0.007 -0.012 0.026 2.6 2.8 2.4 

Grudziądz   0.063   2.6   
Kalisz 1.050  0.011 -0.014 0.033 3.6 3.9 3.4 

Katowice 0.595  0.004 -0.009 0.015 2.5 2.6 2.4 

Koszalin 1.679 + 0.026 -0.005 0.049 3.0 3.3 2.7 

Kraków 2.099 * 0.012 0.001 0.024 1.6 1.6 1.4 
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Legnica 0.000  0.001 -0.036 0.021 3.3 3.7 3.2 

Łódź 1.539  0.027 -0.006 0.066 3.2 3.5 2.8 

Olsztyn 0.783  0.009 -0.015 0.035 2.9 3.2 2.6 

Opole -1.469  -0.005 -0.017 0.002 2.5 2.7 2.5 

Poznań -0.560  -0.006 -0.024 0.023 3.6 3.8 3.3 

Szczecin -0.350  -0.006 -0.034 0.026 3.9 4.1 3.5 

Tarnów -1.749 + -0.009 -0.022 0.002 1.8 1.9 1.7 

Toruń -2.099 * -0.027 -0.049 -0.002 2.8 3.1 2.6 

Warszawa 2.799 ** 0.028 0.013 0.043 2.5 2.7 2.5 

Wrocław 0.560  0.006 -0.011 0.018 3.1 3.2 3.0 

Zielona Góra -0.770  -0.005 -0.029 0.020 3.1 3.4 2.8 

 

3.4.4 Liczba dni z prędkością wiatru powyżej 15 m/s 

Analiza zmian liczby dni w których zanotowano prędkość wiatru powyżej 15 m/s (wskaźnik 
intensywności występowania zjawisk ekstremalnych) w analizowanym okresie 1999-2017 
wskazuje na ich niewielką liczbę. Takie przypadki w ostatnich 2 dekadach wystąpiły tylko w 14 
analizowanych miastach, z czego najczęściej w Gdańsku, Bielsko-Białej, Warszawie i Poznaniu 
(przeciętnie od 1 do 4 dni w roku). Istotny statystycznie trend malejący dotyczył tylko 
Szczecina. Warto podkreślić, że tylko dla Gdańska obserwuje się tendencję rosnącą.  

Tabela. 3.4.4. Wyniki testów dla liczby dni z prędkością wiatru powyżej 15 m/s w okresie 1999-2017 
w miastach. 

Obszar 

Test Manna-Kendalla Test Sen’a 

Parametr 
Z 

Istotność 
Parametr CI 95% Parametr CI 95% 

Q Qmin Qmax B Bmin Bmax 

Bielsko-Biała -1.191  -0.125 -0.429 0.100 4.2 7.6 2.3 

Gdańsk 0.958  0.293 -0.167 0.500 3.1 4.8 1.8 

Kalisz -0.546  0.000 -0.106 0.000 1.0 2.4 1.0 

Legnica   0.000   1.0   
Łódź   0.000   1.0   
Poznań -1.144  -0.069 -0.154 0.000 2.3 3.2 2.0 

Szczecin -2.051 * 0.000 -0.091 0.000 1.0 2.3 1.0 

Warszawa -0.795  0.000 -0.259 0.296 2.0 4.0 1.0 

Wrocław   0.000   1.0   
 

3.5 Podsumowanie 

Wyniki analiz przeprowadzonych dla miast Polski powyżej 100 tys. mieszkańców w okresie 
1999-2017, podobnie jak analizy wykonane dla kraju i poszczególnych województw 
przedstawione w raporcie końcowym z działania 2., potwierdzają symptomy zmieniającego się 
klimatu. Potwierdza je przede wszystkim wskaźnik generalnej oceny zmian klimatu jakim jest 
średnia temperatura roczna, który wykazuje tendencję rosnącą dla większości analizowanych 
miast.  

Przeprowadzone analizy wykazują nasilającą się tendencję rosnącą występowania fal upałów, 
które w miastach, ze względu na efekt miejskiej wysypy ciepła, mają szczególne znaczenie dla 
zdrowia. Wysokie temperatury przyczyniają się do zgonów z powodu chorób układu sercowo-
naczyniowego i oddechowego oraz podwyższają poziom pylenia roślin i alergenów. Trendy 
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związane z nocami tropikalnymi, ekstremalnymi temperaturami oraz dniami upalnymi 
są zróżnicowane w przypadku poszczególnych miast.  

Na zmiany klimatu wskazują również obserwowane w analizowanym okresie tendencje 
malejące liczby dni chłodnych i mroźnych, które mogą świadczyć również o rozwoju warunków 
sprzyjających wektorom. Wzrost liczby dni z temperaturą średnią dobową powyżej 20oC może 
wskazywać na ocieplanie się zim. Może wskazywać to na malejące zagrożenie związane 
z chłodami.  

W przypadku usłonecznienia dla większości miast zaobserwowano tendencję wzrostową. 
Zwiększony poziom usłonecznienia wiąże się z zagrożeniem związanym ze zwiększoną 
zapadalnością na choroby skóry i alergie. Wzrost temperatury oraz zwiększony udział 
promieniowania słonecznego związane są również z podnoszącym się poziomem 
zanieczyszczenia powietrza, które prowadzi do zaostrzania się chorób sercowo-naczyniowych 
i oddechowych.  

Liczba dni bezopadowych wykazuje trend rosnący dla większości miast co wskazuje 
na wydłużające się okresy susz. Potwierdza to również zmniejszająca się wilgotność względna 
powietrza. Tendencje dla opadów mogących powodować powodzie lub podtopienia nie są 
jednoznaczne, jednak istotne jest uwzględnienie tego typu zjawisk w planowaniu 
przestrzennym miast. Działania takie mają na celu m.in. zabezpieczenie systemów 
zaopatrzenia w wodę oraz ochronę przeciwpowodziową.   
 

Wskaźniki opisujące ekstremalne zjawiska pogodowe wskazują na zmieniającą się dynamikę 
tych zjawisk. Wyniki analiz sugerują, że należy spodziewać się skrócenia ich trwania, jednak 
zwiększenia się intensywności. Może to mieć przełożenie na zagrożenia zdrowotne związane 
z uszkodzeniami ciała będące skutkiem np. burz czy tornad. Warto również zwrócić uwagę 
na wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na psychikę populacji dotkniętych ich skutkami. 
 

Analizy przeprowadzone w ramach działania 2. pozwalają zauważyć, że dla większości miast, 
tendencje poszczególnych wskaźników są zróżnicowane przestrzenie. Zwraca to uwagę 
na istotność zastosowania indywidualnego podejścia w przypadku adaptacji miast 
do obserwowanych na ich terenie zmian klimatycznych. Miasta powyżej 100 tys. 
mieszkańców, ze względu na duży udział terenów zabudowanych, są wrażliwe na zjawiska 
związane ze zmianami klimatu mogące stanowić szczególne zagrożenie dla zdrowia, takie jak 
miejska wyspa ciepła, powodzie oraz zanieczyszczenie powietrza.  
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9. Aneks nr 2. Lista chorób o potencjalnym związku z klimatem  

Lp. KOD Choroba lub nagłe zjawisko 
zdrowotne 

Czynnik chorobotwórczy Czynnik 

klimatyczny 

Uwagi 

1 A00 Cholera Toksynotwórcze Vibrio 
cholerae 

temperatura wody choroba w Polsce nienotowana 

2 A05.3 
A05.8 

Inne niż cholera zakażenia 
wywołane przez przecinkowce 
Vibrio (zakażenia przewodu 
pokarmowego, ran, skóry, ucha, 
oka etc.) 

Nietoksynotwórcze Vibrio 
cholerae, 
Vibrio vulnificus, 
Vibrio parahaemolyticus 

temperatura wody szczególnie w trakcie dni gorących z 
temperaturą maksymalną powyżej 25oC 

3 A01 
A02 
A03 
A04 
A0 

Bakteryjne zakażenia przewodu 
pokarmowego 

Salmonella sp., 
patogenne Escherichia coli 
(EPEC, ETEC, VTEC, EIEC, 
EAEC), 
Campylobacter sp., 
Yersinia sp., 
Shigella sp. 

temperatura wody, 
ekstremalny opad 
atmosferyczny 

szczególnie w trakcie dni gorących z 
temperaturą maksymalną powyżej 25oC 
(niewłaściwe przewożenie i przechowywania 
środków spożywczych), 
opady powodujące powodzie i lokalne 
podtopienia, skażenie kałowe wody 
przeznaczonej do spożycia 

4 A48.1 Choroba legionistów 
 

Legionella sp. temperatura wody, 
temperatura powietrza, 
opad atmosferyczny, 
wilgotność powietrza 
 

szczególnie w trakcie dni gorących z 
temperaturą maksymalną powyżej 25-30oC 
utrzymujących się przez klika dni po 
wystąpieniu opadów; wzrost temperatury 
zimnej wody w instalacjach wewnętrznych 
budynków zamieszkania zbiorowego i 
obiektów użyteczności publicznej, 
upowszechnienie systemów klimatyzacji 

5 A69.2 Borelioza z Lyme Borrelia burgdorferi temperatura powietrza, 
wilgotność względna 
powietrza 

brak dni z temperaturą poniżej -10oC zimą 
niszczącą kleszcze, wydłużenie się okresu 
wegetacyjnego sprzyjającego wzrostowi 
liczebności populacji organizmów 
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wektorowych oraz poszerzaniu zasięgu ich 
występowania i wydłużaniu okresu aktywności 

6 A77 
 

Gorączki plamiste 
[riketsjozy przenoszone przez 
kleszcze] 

riketsje temperatura powietrza, 
wilgotność powietrza 

brak dni z temperaturą poniżej -10oC zimą 
niszczącą kleszcze powoduje wydłużenie się 
okresu wegetacyjnego i sprzyja wzrostowi 
liczebności populacji organizmów 
wektorowych oraz poszerzaniu zasięgu ich 
występowania i wydłużaniu okresu aktywności 

7 A84 
 
 
 

A84.1. 

Wirusowe zapalenie mózgu 
wywołane przez wirusy 
przenoszone przez kleszcze 
 
Środkowoeuropejskie zapalenie 
mózgu przenoszone przez 
kleszcze 

wirusy 
 
 
 
Wirus kleszczowego 
zapalenia mózgu (KZM) 

temperatura powietrza, 
wilgotność powietrza 

brak dni z temperaturą poniżej -10oC zimą 
niszczącą kleszcze powoduje wydłużenie się 
okresu wegetacyjnego i sprzyja wzrostowi 
liczebności populacji organizmów 
wektorowych oraz poszerzaniu zasięgu ich 
występowania i wydłużaniu okresu aktywności 

 A92 
 
 

A92.3. 
 

Inne gorączki wirusowe 
przenoszone przez komary 
 
Zakażenia wirusem Zachodniego 
Nilu 

Wirusy 
 
 
Wirus Zachodniego Nilu 
(WNV) 

Temperatura powietrza choroba jeszcze nie obserwowana w Polsce, 
natomiast lokalne transmisje zakażenia 
występują w Niemczech, na Słowacji i in. 
Krajach Europy 

8 B60 Babeszjoza Babesia temperatura powietrza, 
wilgotność powietrza 

brak dni z temperaturą poniżej -10oC zimą 
niszczącą kleszcze powoduje wydłużenie się 
okresu wegetacyjnego i sprzyja wzrostowi 
liczebności populacji organizmów 
wektorowych oraz poszerzaniu zasięgu ich 
występowania i wydłużaniu okresu aktywności 

9 B15 Ostre wirusowe zapalenie 
wątroby typu A 

ekstremalny opad 
atmosferyczny 

opad atmosferyczny opad wywołujący powodzie i lokalne 
podtopienia; pogorszenie warunków 
sanitarnych w wyniku uszkodzeń instalacji 
wodociągowych, budynków mieszkalnych lub 
w związku z ewakuacją 
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10 C43 
 

Czerniak złośliwy skóry wysokie promieniowanie 
słoneczne 

promieniowanie 
słoneczne 

wzrost natężenia /dopływu promieniowania 
UVB, grubość warstwy ozonu 
stratosferycznego 

11 C44 Inne nowotwory złośliwe skóry wysokie promieniowanie 
słoneczne 

promieniowanie 
słoneczne 

wzrost natężenia /dopływu promieniowania 
UVB, grubość warstwy ozonu 
stratosferycznego 

12 F32 Epizod depresyjny deszcze nawalne, 
silne wiatry, 
wysoka temperatura 
powietrza, 
uderzenie pioruna, 
susze 

zjawiska ekstremalne 
powodujące straty w 
mieniu 

ekstremalne opady atmosferyczne powyżej  
30 mm, silne wiatry, burze, tornada 

13 F40-F48 
 

F43.0 

Zaburzenia nerwicowe, 
związane ze stresem i pod 
postacią somatyczną, w tym 
ostra reakcja na ciężki stres 

deszcze nawalne, 
silne wiatry, 
wysoka temperatura 
powietrza, 
uderzenie pioruna, 
susze 

zjawiska ekstremalne  
mogące bezpośrednio 
zagrażać zdrowiu 

opady atmosferyczne powodujące powodzie i 
lokalne podtopienia, silny wiatr, trąby 
powietrzne, burze z wyładowaniami 
atmosferycznymi 

14 F51 Nieorganiczne zaburzenia snu wysoka temperatura 
powietrza, 
niska wilgotność powietrza 

temperatura powietrza, dni z temperaturą minimalną powyżej 20oC 

15 F62.0 Trwała zmiana osobowości po 
katastrofie 

wysoka temperatura 
powietrza, 
niska temperatura 
powietrza, 
ciśnienie atmosferyczne, 
deszcze nawalne, 
powódź, 
susza 

zjawiska powodujące 
straty w mieniu 

intensywny deszcz powodujący powodzie i 
lokalne podtopienia, okresy bezopadowe 
powodujące susze i pożary, tornada, burze z 
wyładowaniami atmosferycznymi, 
Intensywne porywy wiatru 

16 I10 
 
 

I11 

Nadciśnienie samoistne 
(pierwotne)  
 
Nadciśnieniowa choroba serca 

wysoka temperatura 
powietrza, 
zmienność ciśnienia 
atmosferycznego 

temperatura powietrza, 
ciśnienie atmosferyczne 
 
 

wysokie dobowe zmiany ciśnienia 
atmosferycznego, dni bardzo gorące z 
temperatura maksymalną powyżej 30oC 
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I12 
 
 

I13 

Choroba nadciśnieniowa z 
zajęciem nerek 
 
Choroba nadciśnieniowa z 
zajęciem serca i nerek 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

17 I20 
 
 

Choroba niedokrwienna serca wysoka temperatura 
powietrza, 
niska temperatura 
powietrza, 
zmienność ciśnienia 
atmosferycznego 

temperatura powietrza, 
ciśnienie atmosferyczne 

wysokie dobowe zmiany ciśnienia 
atmosferycznego, dni bardzo gorące z 
temperatura maksymalną powyżej 30oC, dni 
mroźne z temperaturą minimalną 
poniżej -10oC 

18 I21 
 

I22 
 

I24 

Ostry zawał mięśnia sercowego 
 
Ponowny zawał serca 
 
Inne ostre postacie choroby 
niedokrwiennej serca 
 

wysoka temperatura 
powietrza, 
niska temperatura 
powietrza, 
zmienność ciśnienia 
atmosferycznego, 
silne wiatry, 
deszcze nawalne 

temperatura powietrza, 
ciśnienie 
atmosferyczne, 
wiatr, 
opad atmosferyczny 

stres wywołany zjawiskami ekstremalnymi 
powodującymi wymierne szkody (huragan, 
wichura, trąba powietrzna, powódź) 

19 I25 Przewlekła choroba 
niedokrwienna serca 

wysoka temperatura 
powietrza, 
niska temperatura 
powietrza, 
zmienność ciśnienia 
atmosferycznego 

temperatura powietrza, 
ciśnienie atmosferyczne 

wysokie dobowe zmiany ciśnienia 
atmosferycznego, dni bardzo gorące z 
temperatura maksymalną powyżej 30oC, dni 
mroźne z temperaturą minimalną 
poniżej -10oC 

20 I60 
 

I61 
I62 

 

Krwotok podpajęczynówkowy 
 
Krwotok śródczaszkowy  
Inne krwotoki śródczaszkowe 
nieurazowe 

uderzenie pioruna, 
silny wiatr, 
powódź, 
deszcze nawalne, 
wysoka temperatura 
powietrza 

wiatr, 
opad atmosferyczny, 
temperatura powietrza 
 

ekstremalne zjawiska pogodowe powodujące 
bezpośrednie zagrożenie (huragan, wichura, 
trąba powietrzna, powódź) 
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21 I63 Zawał mózgu 
 
 

uderzenie pioruna, 
silny wiatr, 
powódź, 
deszcze nawalne, 
wysoka temperatura 
powietrza 

wiatr, 
opad atmosferyczny, 
temperatura powietrza 
 

ekstremalne zjawiska pogodowe bezpośrednio 
zagrażające zdrowiu (powodzie i lokalne 
podtopienia, silne wiatry, wichury, huragany, 
burze z wyładowaniami atmosferycznymi, 
tornada), dni gorące z temperatura 
maksymalną powyżej 25oC, zanieczyszczenie 
powietrza  

22 J12 
 
 

J13 
 
 

J14 
 
 

J15 
 
 

J16 
 
 
 

J17 
 
 
 
 
 

J18 

Wirusowe zapalenie płuc, 
niesklasyfikowane gdzie indziej 
 
Zapalenie płuc wywołane przez 
Streptococcus pneumoniae 
 
Zapalenie płuc wywołane przez 
Haemophilus influenzae 
 
Bakteryjne zapalenie płuc 
niesklasyfikowane gdzie indziej 
 
Zapalenie płuc wywołane przez 
inny czynnik zakaźny, 
niesklasyfikowany gdzie indziej 
 
Zapalenie płuc w przebiegu 
chorób sklasyfikowanych gdzie 
indziej 
 
Zapalenie płuc wywołane przez 
niezidentyfikowany czynnik 
zakaźny 

wysoka temperatura 
powietrza, 
niska temperatura 
powietrza, 
deszcze nawalne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wysoka temperatura 
powietrza, 
niska temperatura 
powietrza, 
deszcze nawalne 

temperatura powietrza, 
opad atmosferyczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
temperatura powietrza, 
opad atmosferyczny 

dni gorące z temperatura maksymalną 
powyżej 25oC, dni chłodne z temperaturą 
średnią poniżej 0oC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dni gorące z temperatura maksymalną 
powyżej 25oC, dni chłodne z temperaturą 
średnią poniżej 0oC 
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23 J20-J22 Inne ostre zakażenia dolnych 
dróg oddechowych 

wysoka temperatura 
powietrza, 
niska temperatura 
powietrza, 

wysoka temperatura 
powietrza, 
niska temperatura 
powietrza 

dni gorące z temperatura maksymalną 
powyżej 25oC, dni chłodne z temperaturą 
średnią poniżej 0oC 

24 J30.1 
 

 
J30.2 

 
 

J30.3 
 
 
 
 

J30.4 
 

Alergiczne zapalenie błony 
śluzowej nosa spowodowane 
pyłkami 
Inne sezonowe alergiczne 
zapalenie błony śluzowej nosa 
 
Inne alergiczne zapalenie błony 
śluzowej nosa (całoroczne 
alergiczne zapalenie błony 
śluzowej nosa 
 
Alergiczne zapalenie błony 
śluzowej nosa, nieokreślone 

susza, 
wysoka temperatura 
powietrza, 
alergeny 

temperatura powietrza wydłużenie się sezonu wegetacyjnego i 
okresów występowania alergenów w 
powietrzu, okresy bezopadowe powodujące 
susze 

25 J40 Zapalenie oskrzeli nie określone 
jako ostre albo przewlekłe 
 

niska temperatura 
powietrza, 
wysoka temperatura 
powietrza 

temperatura powietrza, 
wiatr 

dni gorące z temperatura maksymalną 
powyżej 25oC, dni grzewcze z temperaturą 
średnią dobową poniżej 17oC w okresie 
chłodnym (powodujące emisję zanieczyszczeń 
do atmosfery w wyniku spalania paliw stałych 
w celach grzewczych) 

26 J44 Inne przewlekłe obturacyjne 
choroby płuc 

niska temperatura 
powietrza, 
wysoka temperatura 
powietrza 

temperatura powietrza, 
wilgotność powietrza, 
 

dni gorące z temperatura maksymalną 
powyżej 25oC, dni grzewcze z temperaturą 
średnią dobową poniżej 17oC w okresie 
chłodnym (powodujące emisję zanieczyszczeń 
do atmosfery w wyniku spalania paliw stałych 
w celach grzewczych) 

27 J45 Astma oskrzelowa 
 

niska temperatura 
powietrza, 

temperatura powietrza, 
wiatr 

dni gorące z temperatura maksymalną 
powyżej 25oC, dni mroźne  z temperaturą 
minimalna poniżej -10oC, dni grzewcze  w 
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wysoka temperatura 
powietrza 

okresie chłodnym (powodujące emisję 
zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku 
spalania paliw stałych w celach grzewczych) 

28 J67 Zapalenie płuc związane z 
nadwrażliwością na pył 
organiczny 

niska temperatura 
powietrza, 
wysoka temperatura 
powietrza, 
opad 

temperatura powietrza, 
opad atmosferyczny 

dni gorące z temperatura maksymalną 
powyżej 25oC, dni mroźne  z temperaturą 
minimalna poniżej -10oC, dni grzewcze  w 
okresie chłodnym (powodujące emisję 
zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku 
spalania biomasy w celach grzewczych), 
okresy bezopadowe powodujące susze 
(pylenie wtórne z terenów suchych oraz 
pożary lasów) 

29 L55–L59 
 

Choroby skóry i tkanki 
podskórnej związane z 
promieniowaniem 

wysokie promieniowanie 
słoneczne 
 

promieniowanie 
słoneczne 
 

wzrost natężenia /dopływu promieniowania 
UVB, grubość warstwy ozonu 
stratosferycznego 

30 O60 Poród przedwczesny wysoka temperatura 
powietrza 

temperatura powietrza 
 

dni bardzo gorące z temperatura maksymalną 
powyżej 30oC 

31 S00-S09 
 

S10-S19 
 

S20–S29 
S30–S39 

 
 
 

S40–S49 
S50–S59 
 
S60–S69 
S70–S79 
 
S80–S89 

Urazy głowy  
 
Urazy szyi  
 
Urazy klatki piersiowej  
Urazy brzucha, dolnej części 
grzbietu, kręgosłupa 
lędźwiowego i miednicy  
 
Urazy barku i ramienia 
Urazy łokcia i przedramienia  
 
Urazy nadgarstka i ręki  
Urazy biodra i uda 
 
Urazy kolana i podudzia  

uderzenie pioruna, 
powódź, 
deszcze nawalne, 
silny wiatr 
 
 
 
 
 
uderzenie pioruna, 
powódź, 
deszcze nawalne, 
silny wiatr 

burza, 
wiatr, 
opad atmosferyczny 
 
 
 
 
 
 
burza, 
wiatr, 
opad atmosferyczny 

ekstremalne zjawiska pogodowe bezpośrednio 
zagrażające zdrowiu (powodzie i lokalne 
podtopienia, silne wiatry, wichury, huragany, 
burze z wyładowaniami atmosferycznymi, 
tornada) 
 
 
 
 
ekstremalne zjawiska pogodowe bezpośrednio 
zagrażające zdrowiu (powodzie i lokalne 
podtopienia, silne wiatry, wichury, huragany, 
burze z wyładowaniami atmosferycznymi, 
tornada) 
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S90–S99 

 
Urazy stawu skokowego i stopy  

32 T00-T07 
 
 

T08-T14 
 
 

T15 
 
 

T16 

Urazy obejmujące liczne okolice 
ciała  
 
Urazy nieokreślonych części 
tułowia, kończyn i okolicy ciała  
 
Ciało obce w zewnętrznej części 
oka 
 
Ciało obce w uchu 

uderzenie pioruna, 
powódź, 
deszcze nawalne, 
silny wiatr 

burza, 
wiatr, 
opad atmosferyczny 
 

ekstremalne zjawiska pogodowe bezpośrednio 
zagrażające zdrowiu (powodzie i lokalne 
podtopienia, silne wiatry, wichury, huragany, 
burze z wyładowaniami atmosferycznymi, 
tornada) 

33 T33-T35 Odmrożenie niska temperatura 
powietrza 

temperatura powietrza dni mroźne z temperaturą minimalną poniżej  
-10oC 

34 T65.9 Toksyczne skutki działania 
nieokreślonych substancji 

toksyny 
sinicowe 

temperatura wody, 
opad atmosferyczny, 
wiatr 

temperatura wody w zbiornikach powyżej 16-
20oC, brak opadów atmosferycznych, 
słaby wiatr  

35 T67.0 Udar słoneczny wysoka temperatura 
powietrza, 
wysokie promieniowanie 
słoneczne 

temperatura powietrza, 
promieniowanie 

dni gorące z temperaturą maksymalną 
powyżej 25oC przy dużym promieniowaniu 
słonecznym 

36 T67.0 Udar cieplny wysoka temperatura 
powietrza 

temperatura powietrza dni bardzo gorące z temperaturą maksymalną 
powyżej 30oC 

37 T67.1 Omdlenie z gorąca wysoka temperatura 
powietrza 

temperatura powietrza dni bardzo gorące z temperaturą maksymalną 
powyżej 30oC 

38 T67.2 Skurcz mięśni z gorąca wysoka temperatura 
powietrza 

temperatura powietrza dni bardzo gorące z temperaturą maksymalną 
powyżej 30oC 

39 T67.3 Wyczerpanie z gorąca z 
odwodnieniem 

wysoka temperatura 
powietrza 

temperatura powietrza dni bardzo gorące z temperaturą maksymalną 
powyżej 30oC 

40 T67.4 Wyczerpanie z gorąca 
spowodowane utratą soli 

wysoka temperatura 
powietrza 

temperatura powietrza dni bardzo gorące z temperaturą maksymalną 
powyżej 30oC 
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41 T67.5 Wyczerpanie z gorąca, 
nieokreślone 

wysoka temperatura 
powietrza 

temperatura powietrza dni bardzo gorące z temperaturą maksymalną 
powyżej 30oC 

42 T67.6 Zmęczenie cieplne, przemijające wysoka temperatura 
powietrza 

temperatura powietrza dni bardzo gorące z temperaturą maksymalną 
powyżej 30oC 

43 T67.7 Obrzęk cieplny wysoka temperatura 
powietrza 

temperatura powietrza dni bardzo gorące z temperaturą maksymalną 
powyżej 30oC 

44 T67.8 Inne skutki działania gorąca i 
światła 

wysoka temperatura 
powietrza 
wysokie promieniowanie 
słoneczne 

temperatura powietrza, 
promieniowanie 
słoneczne 

dni bardzo gorące z temperaturą maksymalną 
powyżej 30oC przy intensywnym 
nasłonecznieniu 

45 T68 Hipotermia niska temperatura 
powietrza 

temperatura powietrza dni chłodne z temperaturą średnią poniżej 0oC 

46 T75.0 Skutki uderzenia pioruna uderzenie pioruna burze burze z wyładowaniami atmosferycznymi 

47 V01-V09 
 
 

V10-V19 
 
 
V20-V29 
 
 
V30-V39 
 
 
V40-V49 
 
 
V50-V59 
 
 

Uraz pieszego w wypadku 
komunikacyjnym  
 
Uraz rowerzysty w wypadku 
komunikacyjnym  
 
Uraz użytkownika motocykla w 
wypadku komunikacyjnym  
 
Uraz użytkownika trzykołowego 
pojazdu mechanicznego w 
wypadku komunikacyjnym  
Uraz użytkownika samochodu w 
wypadku komunikacyjnym  
 
Uraz użytkownika samochodu 
dostawczego lub ciężarowego w 
wypadku komunikacyjnym  

uderzenie pioruna, 
powódź, 
temperatura przejściowa, 
silny wiatr, 
deszcze nawalne, 
intensywne opady śniegu 
 
 
 
 
 
 
uderzenie pioruna, 
powódź, 
temperatura przejściowa, 
silny wiatr, 
deszcze nawalne, 
intensywne opady śniegu 

temperatura powietrza, 
burza, wiatr, 
opad atmosferyczny, 
przejście temperatur 
przez 0oC 
 
 
 
 
 
 
 
temperatura powietrza, 
burza, 
wiatr, 
opad atmosferyczny, 
przejście temperatur 
przez 0oC 

ekstremalne zjawiska pogodowe (intensywne 
opady deszczu i śniegu, silne porywy wiatru, 
burze, huragany, tornada), przejście 
temperatury przez 0oC (gołoledź) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ekstremalne zjawiska pogodowe (intensywne 
opady deszczu i śniegu, silne porywy wiatru, 
burze, huragany, tornada), przejście 
temperatury przez 0oC (gołoledź) 
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V60-V69 
 
 
 
V70-V79 
 
V80-V89 
 
 
V90-V94 
 
V95-V97 
 
 
V98-V99 

 
Uraz użytkownika ciężkiego 
środka transportu w wypadku 
komunikacyjnym  
 
Uraz użytkownika autobusu w 
wypadku komunikacyjnym 
Inne wypadki w transporcie 
lądowym  
 
Wypadki w komunikacji wodnej  
 
Wypadki w komunikacji 
lotniczej i kosmicznej  
 
Inne i nieokreślone wypadki 
komunikacyjne  

48 W00 Upadek na tym samym poziomie 
na lodzie i śniegu 

gołoledź, 
intensywne opady śniegu 

temperatura powietrza, 
opad atmosferyczny 

dni chłodne z temperaturą średnią poniżej 
0oC, intensywne opady śniegu, 
przejście temperatury przez 0oC (gołoledź) 

49 W01 
 
 

Upadek na tym samym 
poziomie wskutek potknięcia, 
poślizgnięcia 

deszcze nawalne 
 
 

opad atmosferyczny, 
powódź 
 

ekstremalne zjawiska pogodowe: intensywne 
opady deszczu 

50 W10 Upadek na schodach i stopniach gołoledź, 
intensywne opady śniegu 

temperatura powietrza, 
opad atmosferyczny 

dni chłodne z temperaturą średnią poniżej 
0oC, intensywne opady śniegu, 
przejście temperatury przez 0oC (gołoledź) 

51 X28 
 

 

Kontakt z innymi określonymi 
roślinami jadowitymi 

toksyny 
sinicowe 

temperatura wody, 
opad atmosferyczny, 
wiatr 

temperatura wody w zbiornikach powyżej 16-
20oC, brak opadów atmosferycznych, 
słaby wiatr  

52 X30 Narażenie na nadmierne 
naturalne gorąco 

wysoka temperatura 
powietrza 

temperatura powietrza wysoka temperatura powietrza, fale upałów 

53 X31 Narażenie na nadmierne 
naturalne zimno 

niska temperatura 
powietrza 

temperatura powietrza dni chłodne z temperaturą średnią poniżej 0oC 
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54 X32 Narażenie na światło słoneczne wysokie promieniowanie 
słoneczne 

promieniowanie 
słoneczne 

dni bezchmurne 

55 X33 Ofiara porażenia piorunem uderzenie pioruna burza burza z wyładowaniami atmosferycznymi 

56 X36 Ofiara lawiny, osunięcia się 
ziemi lub innych ruchów ziemi 

osuwiska, 
lawiny 

opad atmosferyczny deszcze nawalne oraz długotrwałe opady 

57 X37 Ofiara burzy uderzenie pioruna burza burza z wyładowaniami atmosferycznymi i 
silnymi porywami wiatru 

58 X38 Ofiara powodzi uderzenie pioruna, 
powódź 

opad atmosferyczny intensywne i długotrwałe opady powodujące 
powodzie i lokalne podtopienia 

59 X54 Brak wody wysoka temperatura 
powietrza, 
susza 

temperatura powietrza, 
opad atmosferyczny 

okresy występowania dni bez opadu 
powodujące susze 

 
 


