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Długość życia i umieralność 
ludności Polski

Bogdan Wojtyniak, Jakub Stokwiszewski, 

Paweł Goryński, Aneta Trochonowicz, 

Tomasz Zdrojewski, Daniel Rabczenko



Przeciętne trwanie życia w latach 1991–2019 
– jego trendy oraz średnioroczne tempo zmiany (dane GUS i obliczenia własne) 



Przeciętne trwanie życia MĘŻCZYZN w Polsce i wybranych krajach UE,1991–2018 
(dane Eurostat) 



Przeciętne trwanie życia KOBIET w Polsce i wybranych krajach UE,1991–2018 
(dane Eurostat) 



Przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w wieku 30 lat 
wg poziomu wykształcenia w Polsce w latach 2014-2017 (dane Eurostat) 



Przeciętne dalsze trwanie życia kobiet w wieku 30 lat 
wg poziomu wykształcenia w Polsce w latach 2014-2017 (dane Eurostat) 



Umieralność możliwa 
do uniknięcia



Umieralność możliwa do uniknięcia

Pojęcie umieralności możliwej do uniknięcia (tzw. avoidable mortality) opiera się na koncepcji, że przedwczesne 

zgony z powodu pewnych problemów/zdarzeń zdrowotnych powinny być rzadkie, a najlepiej nie powinny 

w ogóle wystąpić, jeśli istnieją terminowe i skuteczne interwencje medyczne lub z zakresu zdrowia publicznego.

Zgony, którym można zapobiec (m.in.):

Choroby, przeciwko którym są szczepienia, HIV/AIDS, 

nowotwór złośliwy płuca, przewlekła obturacyjna choroba 

płuc, choroby związane ze spożywaniem alkoholu oraz 

używaniem innych środków psychoaktywnych, a także urazami 

wypadkowymi i samobójstwami.

Zgony z powodu przyczyn, które są podatne na medyczną 
interwencję i można je skutecznie leczyć (m.in.):

nowotwór złośliwy piersi, jelita grubego, odbytnicy i odbytu, choroba 

Hodgkina, nowotwory niezłośliwe, choroby reumatyczne serca ostre i 

przewlekłe, zapalenie płuc i ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych, 

astmę, wrzód żołądka i dwunastnicy, choroby wyrostka robaczkowego, 

przepuklinę.

Przydział 50-50 zastosowano w przypadku raka szyjki macicy, cukrzycy i większości wybranych chorób układu krążenia 
(ChUK), których można uniknąć, w tym choroby nadciśnieniowej, choroby niedokrwiennej serca i chorób naczyń 

mózgowych.



Standaryzowane współczynniki zgonów osób poniżej 75 lat z powodu przyczyn możliwych do uniknięcia, 
którym można zapobiegać oraz które można skutecznie leczyć w latach 1999-2018 
– ich trendy oraz średnioroczne względne tempo spadku 
(obliczenia własne na podstawie bazy danych zgonów WHO oraz GUS) 



Standaryzowane współczynniki zgonów mężczyzn (M) oraz kobiet (K) poniżej 75 lat z powodu ChUK
oraz nowotworów, którym można zapobiegać, w latach 1999-2018 – ich trendy oraz średnioroczne względne 
tempo spadku (obliczenia własne na podstawie bazy danych zgonów WHO oraz GUS) 

M > K

Now. > ChUK



Standaryzowane współczynniki zgonów mężczyzn (M) oraz kobiet (K) poniżej 75 lat z powodu ChUK oraz 
nowotworów, które można skutecznie leczyć, w latach 1999-2018 – ich trendy oraz średnioroczne względne 
tempo spadku (obliczenia własne na podstawie bazy danych zgonów WHO oraz GUS) 

M > K ChUK

ChUK > Now. M
ChUK < Now. K



Standaryzowane współczynniki zgonów MĘŻCZYZN poniżej 75 lat z powodu ChUK możliwych do uniknięcia 
w Polsce oraz w Czechach, Niemczech, Szwecji i na Węgrzech w latach 1999-2018 – ich trendy oraz 
średnioroczne względne tempo spadku (obliczenia własne na podstawie bazy danych zgonów WHO oraz 
danych GUS)



Standaryzowane współczynniki zgonów MĘŻCZYZN poniżej 75 lat z powodu chorób nowotworowych, które 
można skutecznie leczyć, w Polsce oraz w Czechach, Niemczech, Szwecji i na Węgrzech w latach 1999-2018 – ich 
trendy oraz średnioroczne względne tempo spadku (obliczenia własne na podstawie bazy danych zgonów WHO 
oraz danych GUS)



Standaryzowane współczynniki zgonów MĘŻCZYZN poniżej 75 lat z powodu chorób nowotworowych, którym 
można skutecznie zapobiegać, w Polsce oraz w Czechach, Niemczech, Szwecji i na Węgrzech w latach 1999-2018 –
ich trendy oraz średnioroczne względne tempo spadku (obliczenia własne na podstawie bazy danych zgonów 
WHO oraz danych GUS)



Epidemia COVID-19 w Polsce na 
wiosnę 2020 r. 
i badania obecności przeciwciał 
(seroprewalencji)

Magdalena Rosińska, 
Małgorzata Sadkowska – Todys, 
Małgorzata Stępień, Wioleta Kitowska, 
Małgorzata Milczarek, Grzegorz Juszczyk



Podsumowanie sytuacji epidemiologicznej covid-19 w Polsce marzec – sierpień 2020
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W DPS w krajach UE w tym w Polsce 
odnotowano ogniska COVID-19 cechujące się 

dużą śmiertelnością.

Liczba DPS (ogółem) Polska, 31.12.2019: 
• 823 placówek

• 79 766 mieszkańców

Sytuacja w DPS-ach we wrześniu 2020 r.

Zachorowania na COVID:
- Wystąpiły w 13,5% DPS
- 3% DPS wystąpiły ogniska

Prowadzenie badań w kierunku COVID:
- 90% placówek przesiewowe badania personelu
- 39% placówek przesiewowe badania pensjonariuszy

Pensjonariusze:
- 25,9% badanych, z których 4,2% (+)
Personel:
- 74,4% badanych, z których 0,95% (+)

Przeciwciała we wrześniu 2020r. wykryto u 0,2% pensjonariuszy 
i personelu DPS.

We wrześniu 2020r. 191 placówek z całej Polski 
wypełniło ankietę dotyczącą charakterystyki 

placówki, a także wystąpienia w niej 
przypadków zachorowań COVID-19 w okresie 

od początku epidemii w Polsce

W indywidualnej ankiecie wzięło udział 15031 
pensjonariuszy i 11557 osób z personelu.



Czas badania: 
1.12-23.12.2020 

Miejsca:
Warszawa, Grójec, 
Gdańsk, Wejherowo, 
Krotoszyn

Badania grupa:
• Pracownicy 

medyczni 
(n= 1 119)

• Populacja ogólna 
(n= 835)

Przeciwciała 
p/SARS-CoV-2 
(IgG i IgM)

Pilotażowe badanie seroprewalencji (obecności przeciwciał)

Miejsce
badania

Rozpowszechnienie (%) Skumulowana 
zapadalność 
rejestrowana

Odsetek rozpoznanych zakażeń

1 17,3% 3,69% 21,4%
2 8,8% 2,58% 29,3%
3 10,4% 3,35% 32,2%
4 22,4% 2,98% 13,3%
5 36,5% 4,02% 11,0%
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DATA MIEJSCE, INNE
Zachorowania na choroby 
zakaźne i pasożytnicze

Małgorzata Sadkowska-Todys, 
Iwona Paradowska-Stankiewicz, 
Magdalena Rosińska, 
Marta Niedźwiedzka – Stadnik, 
Mirosław P. Czarkowski



Umieralność na choroby zakaźne 
(na 100 tys. ludności) i procentowy udział 
zgonów z powodu tych chorób w ogólnej 

liczbie zgonów w Polsce 
w latach 1989-2018

Udział zgonów z powodu chorób 
zakaźnych w ogólnej liczbie zgonów w 

Polsce w 2018 r. wg województw

średnio: 5-8 zgonów na 100 tys.

Zachorowania na choroby zakaźne i pasożytnicze

średnia: 0,53
zakres: 0,16 – 0,80



Choroby objęte w Polsce obowiązkowym szczepieniem

Program Szczepień Ochronnych w latach 2001-2019 - odsetek dzieci w 1-3 roku życia zaszczepionych przeciw
wybranym chorobom.

 



Choroby objęte w Polsce obowiązkowym szczepieniem

Liczba osób uchylających się od szczepień obowiązkowych w latach 2003-2019



Inne choroby: HIV, HCV, gruźlica

• utrzymywanie się tendencji spadkowej zapadalności, 
lecz tempo spadku bardzo wolne

• zapadalność w Polsce pozostaje wyższa od 
zapadalności w innych krajach UE, dlatego nadal 
utrzymywane jest szczepienie przeciw BCG

• MDR-TB ( gruźlica wielolekooporna) utrzymującym się 
problemem 

GRUŹLICA

*odsetki w odniesieniu do przypadków o znanej drodze transmisji (33,9% zgłoszeń);

MSM - mężczyźni mający seks z mężczyznami; 

PWID - osoby używające narkotyków we wstrzyknięciach; 

MSW, WSM - osoby heteroseksualne

Częstość wykrywania zakażenia HCV na 100 tys. oraz 
liczba zachorowań ostrych i liczba zgonów z powodu 
WZW C

źródło: dane nadzoru epidemiologicznego i GUS

HCV 
Wskaźnik nowo wykrywanych zakażeń HIV na 100 tys. 
ludności w latach 2013-2019 
i charakterystyka zakażeń wykrytych w latach 
2017 – 2019

HIV 

Polska 
2013-2015 2016-2018 2019 

Zakażenia wykryte w latach 2017-2019 

% kobiet % MSM % PWID % MSW,WSM 

2,9 3,4 3,5 12,8% 75,7% 5,4% 18,9% 
 



Choroby przenoszone drogą płciową

Średnia zapadalność na 100 000 na kiłę, rzeżączkę i chlamydiozy w krajach UE i w Polsce w latach 2007 – 2018

źródło: dane CSIOZ, obecnie Centrum e-Zdrowie: MZ-14 oraz ECDC surveillance atlas



Zatrucia i zakażenia pokarmowe

Zapadalność na salmonellozy i inne bakteryjne zatrucia i zakażenia pokarmowe w latach 1981-2019



Podsumowanie i wyzwania 

• Choroby zakaźne ze względu na swoją specyfikę pozostają ważnym

elementem wpływającym na stan zdrowia ludności w Polsce;

• monitorowanie chorób zakaźnych w ramach nadzoru

epidemiologicznego to źródło informacji na temat bieżącej sytuacji,

trendów krótko- i długofalowych, które daje podstawę do

podejmowania określonych działań na poziomie krajowym;

• wprowadzony 1 stycznia 2020r. elektroniczny system zgłaszania chorób

zakaźnych EPIbaza sukcesywnie podnosi jakość nadzoru

epidemiologicznego;

• istnieje konieczność zwiększenia dostępności do diagnostyki

laboratoryjnej, w tym metod molekularnych (np. sekwencjonowanie

całego genomu - WGS) do celów nadzoru epidemiologicznego.



Sposób żywienia i stan odżywienia 
Polaków

Katarzyna Stoś, Ewa Rychlik, 

Maciej Ołtarzewski



Prezentowane zagadnienia

• Ocena stanu odżywienia obejmująca częstość występowania 
niedoboru masy ciała, nadwagi i otyłości wśród osób 
dorosłych
na podstawie danych z projektu EU-Menu: Support to National Dietary

Survey in Compliance with the EU Menu methodology (fifth suport).
Lot 2 „The adult survey”, 2019-2020 

• Zmiany w spożyciu wybranych produktów 
w latach 2010 i 2018 

na podstawie danych z badań budżetów gospodarstw domowych GUS

• Błędy żywieniowe Polaków
na podstawie danych z badań budżetów gospodarstw domowych GUS
oraz danych z piśmiennictwa dotyczących badań indywidualnego
spożycia



Częstość występowania niedoboru masy ciała, prawidłowej masy ciała, nadwagi i otyłości 
wśród mężczyzn i kobiet w wieku 18 lat i więcej (%)
lipiec 2019 r. – luty 2020 r.

Źródło: Dane z z projektu EU-Menu: Support to National Dietary Survey in Compliance with the EU Menu methodology (fifth suport). Lot 2 „The adult survey” 
(Stoś K., Rychlik E., Ołtarzewski M. Sposób żywienia i stan odżywienia Polaków w monografii Sytuacja zdrowotna Polski i jej uwarunkowania, pod red. B. Wojtyniaka i P. Goryńskiego. Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2020 s. 477-496)

Płeć
Liczba 

badanych

Niedobór masy 

ciała

BMI 

< 18,5

Prawidłowa 

masa ciała

BMI

18,5-24,9

Nadwaga

BMI

25,0-29,9

Otyłość

BMI

30,0-39,9

Otyłość znacznego 

stopnia

BMI

40,0 i więcej

Mężczyźni 1041 0,3 34,0 50,3 14,9 0,5

Kobiety 1044 2,1 52,1 30,7 14,8 0,4



Produkty żywnościowe 2010 2018 ZMIANA

Pieczywo 4,67 3,15

Ziemniaki i przetwory 4,97 3,22

Warzywa i przetwory 5,14 4,87

Owoce i przetwory 4,40 4,67

Mięso, podroby, przetwory 5,56 5,20

w tym wędliny z mięsa czerwonego 0,66 1,49

Ryby i przetwory 0,45 0,28

Tłuszcze zwierzęce 0,42 0,32

Tłuszcze roślinne 0,93 0,74

Mleko płynne i napoje mleczne 4,35 3,44

Sery 0,94 0,86

Cukier 1,30 0,94

Wyroby cukiernicze 0,39 0,48

Wyroby piekarskie 0,69 0,94

Przeciętne miesięczne spożycie wybranych grup produktów w gospodarstwach domowych 
ogółem w latach 2010 i 2018; w kg (lub l) na osobę

Źródło: Dane z badań budżetów gospodarstw domowych GUS 
(Stoś K., Rychlik E., Ołtarzewski M. Sposób żywienia i stan 
odżywienia Polaków w monografii Sytuacja zdrowotna Polski i 
jej uwarunkowania pod redakcją Bogdana Wojtyniaka i Pawła 
Goryńskiego. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -
Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2020 s. 477-496)



Błędy żywieniowe Polaków

Źródło: Dane z badań budżetów gospodarstw domowych GUS i danych z badań 
indywidualnego spożycia żywności (WOBASZ II, PITNUTS, badania IŻŻ)

(Stoś K., Rychlik E., Ołtarzewski M. Sposób żywienia i stan ożywienia Polaków w monografii 
Sytuacja zdrowotna Polski i jej uwarunkowania pod redakcją B. Wojtyniaka i P. 

Goryńskiego. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 
Warszawa 2020 s. 477-496);

Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie, NIZP-PZH, 2020.

• Zbyt małe spożycie warzyw i owoców 
2018 r. – 313 g/osobę/dzień
owoce – 153 g/osoba/dzień, warzywa – 160 g/osoba/dzień 
(zalecenia WHO: co najmniej 400 g/osobę/dzień)

• Duże spożycie mięsa, zwłaszcza mięsa czerwonego i 
przetworzonych produktów mięsnych
mięso czerwone i przetwory mięsne 2018 r. 
– 840 g/osobę/tydzień
(zalecenia World Cancer Research Fund International/American 
Institute for Cancer Research: 
nie więcej niż 500 g/osobę/tydzień)

• Duży udział energii z tłuszczu, w tym z kwasów tłuszczowych 
nasyconych, przy stosunkowo małym udziale energii 
z węglowodanów
o tłuszcz ogółem 2018 r. – 38,4% energii                          

(normy NIZP-PZH: 20-35 %)
o kwasy tłuszczowe nasycone 2018 r. – 14% energii     

(normy NIZP-PZH: 10% 1-9 lat i 5-6% ≥ 10 lat)
o węglowodany 2018 r. – 47,8% energii                            

(normy NIPZ-PZH: 45-65%)

• Zbyt mała zawartość błonnika w diecie
2018 r. – 13,7 g  
(normy NIZP-PZH: 25 g dla grupy 19-65 lat i 20 g ≥ 66 lat)

• Niedobory niektórych składników mineralnych i witamin w 
diecie, zwłaszcza wapnia, magnezu, potasu, witamin D i C, 
folianów, a w przypadku dzieci i młodzieży również żelaza

• Nadmierna zawartość sodu w diecie
2018 r. – 3,7 g sodu
(zalecenia WHO: nie więcej niż 5 g soli tj. 2 g sodu)



DATA MIEJSCE, INNE

Główne problemy dotyczące zdrowia 
Polaków według najnowszych 
wyników badania „Global Burden of 
Disease Study (GBD)” 2019* 

Roman Topór-Mądry (AOTMiT, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM),  
Bogdan Wojtyniak (NIZP-PZH), Anna Weszka (AOTMiT), Agnieszka 
Doryńska (AOTMiT), Anna Poznańska (NIZP-PZH), Zbigniew J. Król 
(Centralny Szpital Kliniczny MSWiA), Radosław Sierpiński (Agencja 
Badań Medycznych), Grzegorz Juszczyk (NIZP-PZH), Tomasz 
Zdrojewski (NIZP-PZH, GUMed), Maja Pasovic (IHME), Mohsen
Naghavi (IHME), Christopher JL Murray (IHME)

*w: Sytuacja Zdrowotna Ludności Polski i jej uwarunkowania, pod red. Bogdana Wojtyniaka i Pawła Goryńskiego,  NIZP-PZH, Warszawa 2020
The Global Burden of Disease Study 2019, Lancet, Special Issue, Oct 17, 2020 Vol 396, No 10258, p1129-1306



Założenia wskaźnika Disability Adjusted Life Years (DALY)

Źródło: https://www.aotm.gov.pl/wspolpraca/gbd/, AOTMiT, 2020

Centrum
Naukowe 

GBD



1. Choroba niedokrwienna serca

2. Udar niedokrwienny

3. Rak płuc

4. Ból dolnego odcinka pleców

5. Upadki

6. Krwotok śródmózgowy

7. Samookaleczenia

8. Przedwczesne porody

9. Cukrzyca typu 2

10. POChP

11.Obrażenia pieszych

15. Rak jelita grubego

12. Zaburzenia spowodowane 
używaniem alkoholu

13. Astma

14. Migrena

17. Utrata słuchu związana z wiekiem

23. Choroba Alzheimera

1. Choroba niedokrwienna serca             -41%

2. Rak płuc                                                +31%                              

3. Ból dolnego odcinka pleców               +18%

4. Udar niedokrwienny                               -6%

5. Cukrzyca typu 2                                    +66%

6. Upadki                                                   +20%

7. Rak jelita grubego                                 +67%

8. Zaburzenia spowodowane używaniem 
alkoholu                                                     +36%

9. Utrata słuchu związana z wiekiem      +38%

10. Choroba Alzheimera                          +93%

11. Samookaleczenia                                -15%

12. POChP                                                   -6%

13. Migrena                                                 +7%

14. Krwotok śródmózgowy                       -37%

15. Infekcje dolnego uk. oddechowego   +5%

% zmiany 1990-2019 

19. Infekcje dolnego uk. oddechowego   

Ranking obciążenia chorobowego w Polsce, lata 1990 i 2019.
DALY na 100 tys. mieszkańców (mężczyźni i kobiety razem) 

Źródło: GBD Compare, GBD 2019 Study, IHME, USA: 2020

Centrum
Naukowe 

GBD



Ranking czynników ryzyka w Polsce, lata 1990 i 2019
dla standaryzowanych względem wieku wartości DALY na 100 tys. mieszkańców 

1. Palenie tytoniu

2. Wysokie ciśnienie skurczowe krwi

3. Wysokie BMI

4. Wysoki poziom cholesterolu LDL

5. Wysokie stężenie glukozy na czczo

6. Zanieczyszczenia pyłami 
zawieszonymi

7. Używanie alkoholu

8. Dieta uboga w prod. pełnoziarniste

9. Niska masa urodzeniowa

10. Krótkie trwanie ciąży

11. Niewydolność nerek

12. Dieta bogata w sód

13. Dieta uboga w rośl. strączkowe

15. Dieta bogata w czerwone mięso 

14. Zanieczyszczenia w gosp. dom. 
paliwa stałe

1. Palenie tytoniu                                       -49%

2. Wysokie BMI                                          -32%

3. Wysokie ciśnienie skurczowe krwi      -56%

4. Wysokie stężenie glukozy na czczo    -20%

5. Używanie alkoholu                               -0,8%

6. Wysoki poziom cholesterolu LDL        -66%

7. Zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi 
-58%

8. Dieta uboga w prod. pełnoziarniste     -65%

9. Dieta bogata w sód                               -50%

10. Niewydolność nerek                           -52%

11. Dieta bogata w czerwone mięso        -46% 

12. Niska masa urodzeniowa                   -74%

13. Krótkie trwanie ciąży                          -74%

14. Dieta uboga w rośl. strączkowe        -68%

15. Niska temperatura                              -59%

%zmiana 1990-2019

% zmiany 
1990-2019 

Źródło: GBD Compare, GBD 2019 Study, IHME, USA: 2020
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DATA MIEJSCE, INNENiezbędna redefinicja systemu 
profilaktyki oraz  leczenia chorób 
Polaków
Plan Odbudowy Zdrowotnej

Grzegorz Juszczyk, Stefan Bogusławski, 
Bogdan Wojtyniak



Sytuacja zdrowotna ludności Polski wg Raportu 2020 i jej konsekwencje

• Szereg negatywnych trendów związanych ze stylem życia społeczeństwa 
• Niekorzystne zjawiska w środowisku naturalnym, w tym zmiany klimatu
• Zwiększenie dynamiki wzrostu chorobowości

zwłaszcza w schorzeniach układu krążenia, nowotworowych, metabolicznych (zwłaszcza cukrzycy), neurologicznych i psychicznych 
oraz rozmaite postacie alergii.

• (Post)pandemiczne skrócenie oczekiwanej długości życia…

• Zahamowanie wieloletniego trendu 
poprawy stanu zdrowia ludności
mierzonego spadkiem współczynnika zgonów z przyczyn możliwych do uniknięcia 
(za pomocą zapobiegania lub leczenia) oraz długością życia w zdrowiu u mężczyzn

• Krótsza niż średnia w UE długość życia
zwłaszcza mężczyzn

• Nierówności w zdrowiu
obserwowane w wielu dziedzinach medycyny



Plan Odbudowy Zdrowotnej – rekomendacje działań

• Poprawa funkcjonowania administracji publicznej
w tym rozwój instytucji nadzoru sanitarno-
epidemiologicznego oraz współpracujących z nią jednostek 
samorządu terytorialnego

• Wzrost finansowania systemu ochrony zdrowia 
stały i coroczny, zaplanowany tak, aby podnosić efektywność 
zdrowotną

• Dobrze przygotowane i długoterminowe, 
adekwatnie finansowane działania w celu:
✓ zmniejszenia chorobowości w zakresie chorób 

cywilizacyjnych i zakaźnych oraz poprawa efektywności 
prewencji pierwotnej i wtórnej

✓ zmniejszenia nierówności w zdrowiu



Cele finansowania systemu ochrony zdrowia:

• koordynacja opieki nad pacjentami;

• radykalne zwiększenie roli opieki ambulatoryjnej, 
szczególnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej;

• wdrażanie nowych technologii medycznych 
i informatycznych,
tym samym radykalne i szybkie zwiększanie efektywności opieki 
leczniczej, w tym pracy personelu medycznego;

• zwiększenie dostępu do ochrony zdrowia grup 
upośledzonych społeczno-ekonomicznie i osób 
narażonych na ciężkie choroby (rzadkie, wrodzone etc.);

• rozwój przyjaznych dla podmiotów systemów 
sprawozdawczych, a także systemów analitycznych 
i technologii informacyjnych, 
w celu efektywnego używania danych do leczenia pojedynczych 
pacjentów i zarządzania poszczególnymi elementami systemu 
oraz jego całością; 

• zwiększenia liczby personelu 
medycznego;

• podniesienia poziomu motywacji 
profesjonalistów medycznych 
w Polsce.



Raport 
„Sytuacja zdrowotna 

ludności Polski i jej 
uwarunkowania 2020”

do pobrania ze strony:
▶ www.pzh.gov.pl


