
 

 

 

 
ZAGROŻENIE WYCHŁODZENIEM ORGANIZMU W SEZONIE ZIMOWYM: 

ZALECENIA DLA ADMINISTRACJI 
 

1. Poziom zagrożenia wychłodzeniem organizmu (hipotermią) w sezonie zimowym jest obliczany 
na podstawie wskaźnika UTCI (UNIVERSAL THERMAL CLIMATE INDEX – wskaźnik termiczny oceniający obciążenie 
cieplne człowieka przyjęty przez Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-
Technicznych). UTCI jest wyliczany w stopniach Celsjusza i uwzględnia m. in. temperaturę, wilgotność 
powietrza, ciśnienie, promieniowanie słoneczne i cieplne, siłę wiatru, przeciętne parametry fizjologiczne itp. 

2. W okresie zagrożenia hipotermią (listopad-marzec) prognoza IMGW dot. wskaźnika UTCI na najbliższą dobę 
jest publikowana w Raporcie Dobowym RCB. Poziom zagrożenia szacowany jest zgodnie z poniższą skalą: 

UTCI (°C) ZAGROŻENIE % zgonów z wychłodzenia 
(2010-2012)
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Iiczba dni z daną temperaturą 

+9°C do 0°C 1: małe 0 6 
-1°C do -13°C 2: średnie 11,22 86 

-14°C do -27°C 3: duże 49,22 99 
-28°C do -40°C 4: bardzo duże 32,71 25 

poniżej -40°C 5: ekstremalne 6,85 2 
 

3. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rekomenduje następujące działania w zakresie ochrony życia i zdrowia, 
zależnie od aktualnego stopnia zagrożenia (przy wyższym stopniu zagrożenia czynności zalecane 
dla niższego stopnia powinny być nadal realizowane): 
 

DUŻE I BARDZO DUŻE (UTCI OD -14°C DO -40°C) 
Administracja 

centralna 
 uruchomienie obiegu informacji o poziomie zagrożenia i podejmowanych działaniach (RCB i CZK) 

Wojewodowie 

 informowanie ludności o prognozowanych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych 

 aktualizacja bazy danych o noclegowniach i innych miejscach przewidywanych dla osób bezdomnych 

 akcja informacyjna dla społeczeństwa, szczególnie dla osób bezdomnych (w tym uruchomienie infolinii) 

 wzmożony nadzór nad jakością działań samorządowych jednostek opieki społecznej 

 wspieranie działań organizacji pozarządowych niosących pomoc bezdomnym  

 przegląd wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego 

Samorządy 

 akcja informacyjna dla społeczeństwa – zasady postępowania w obliczu zagrożenia 

 kontrolowanie warunków życia osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawni, osoby niezaradne życiowo, 
ubogie) 

 przegląd powiatowych planów zarządzania kryzysowego 

EKSTREMALNE (UTCI PONIŻEJ -40°C) 

Administracja 
centralna 

 wysłanie komunikatów ostrzegawczych i koordynacja działań organizacji pozarządowych (MSW) 

 akcja informacyjna dot. ratowania osób narażonych na wychłodzenia (MSW) 

 koordynacja działań podejmowanych przez poszczególnych wojewodów (MAiC) 

 monitorowanie sytuacji na szlakach komunikacyjnych (MTBiGM) 

 uruchomienie procedur opieki nad bezdomnymi znajdującymi się na dworcach kolejowych (MTBiGM) 

 przygotowanie placówek ochrony zdrowia do zwiększonej skali opieki medycznej (MZ) 

Wojewodowie 

 komunikaty do ludności zalecające pozostanie w domach 

 ostrzeganie ludności o zagrożeniu, prośba o zainteresowanie się losem sąsiadów i członków rodziny 

 ocena potrzeb finansowych w zakresie pomocy społecznej pod kątem uruchomienia rezerwy celowej 

 koordynowanie działań administracji zespolonej w zakresie udzielania pomocy (np. patrole policyjne w miejscach 
przebywania bezdomnych, udzielanie pomocy osobom uwięzionym na nieprzejezdnych szlakach 
komunikacyjnych oraz na zewnętrznych granicach UE) 

Samorządy 

 szczególny nadzór nad warunkami bytowymi osób objętych pomocą społeczną 

 monitorowanie miejsc przebywania osób bezdomnych 

 zapewnienie przejezdności szlaków komunikacyjnych, wytyczanie objazdów 

 uruchomienie działań doraźnych (koksowniki, rozdawanie gorących napojów itp.) 

 rozpatrzenie zawieszenia nauki w szkołach 
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 Badany okres (1.12.2012 – 31.03.2011, 1.12.2011 – 11.12.2011, 1.01.2012 – 29.03.2012) 


