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Stan infrastruktury krytycznej pañstwa w aspekcie
jej podatnoœci na zagro¿enia1
The Condition of State Critical Infrastructure
Considering its Vulnerability to Threats
Omówienie
W artykule omówiono znaczenie infrastruktury krytycznej pañstwa w ogólnym
kontekœcie jego bezpieczeñstwa. Przedstawiono ogóln¹ charakterystykê infrastruktury pañstwa, w tym charakterystykê infrastruktury krytycznej. Uwagê poœwiêcono
charakterystyce systemów infrastruktury krytycznej wed³ug stanu na 2011 r., na
podstawie danych Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa bêd¹cego rz¹dow¹
agend¹ maj¹c¹ w swoich w³aœciwoœciach systemy bezpieczeñstwa pañstwa, w tym
system infrastruktury krytycznej. Analizie poddano system energetyczny – przede
wszystkim zaopatrzenie w energiê i paliwa, system ³¹cznoœci, w³¹czaj¹c w ten system radio, telewizjê i internet jako podstawowe œrodki kszta³towania opinii
spo³ecznej, system ochrony zdrowia, zaopatrzenia w ¿ywnoœæ i podobne podsystemy warunkuj¹ce funkcjonowanie pañstwa i gwarantuj¹ce bezpieczeñstwo
spo³eczeñstwa. Zwrócono uwagê na systemy transportu jako systemy maj¹ce
znacz¹cy wp³yw na rozwój ekonomiczny, gospodarczy i spo³eczny, a tak¿e na
systemy ratownicze w zakresie ochrony ludnoœci, mienia i œrodowiska przed skutkami zagro¿eñ naturalnych i cywilizacyjnych czêsto maj¹cych swoje przyczyny w powszechnej globalizacji ¿ycia i rozwoju ludzkoœci.
W artykule podjêto tak¿e próbê wskazania na ró¿nego rodzaju zagro¿enia
w podstawowych obszarach funkcjonowania pañstwa, takich jak: gospodarczy,
polityczny, kulturowy, œrodowiskowy, technologiczny itp.

1

Treœci zawarte w artykule odnosz¹ siê do wybranych rezultatów badañ przeprowadzonych w ramach projektu realizowaneo w zakresie bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa pt. „System Bezpieczeñstwa Narodowego RP” finansowanego ze œrodków Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju na podstawie umowy nr DOBR/0076/R/ID1/2012/03 z 18.12.2012, kier. nauk.W. Kitler.
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Treœci zawarte w artykule odnosz¹ siê do wybranych rezultatów badañ
przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego w zakresie bezpieczeñstwa
i obronnoœci pañstwa pt. „System Bezpieczeñstwa Narodowego RP” finansowanego ze œrodków Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju na podstawie umowy
nr DOBR/0076/R/ID1/2012/03 z 18.12.2012, kier. nauk. W. Kitler.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e dane statystyczne zawarte w artykule pochodz¹ z okresu,
w którym by³a prowadzona analiza dla potrzeb realizowanego projektu. W zwi¹zku
z tym, ¿e artyku³ jest prezentacj¹ treœci projektu i jego upowszechnieniem, dane
statystyczne mog¹ stwarzaæ przeœwiadczenie o nieaktualnoœci treœci artyku³u,
jednak uaktualnienie danych statystycznych zmieni³oby treœæ artyku³u jako
materia³u z przeprowadzonych badañ w ramach projektu pt. „System Bezpieczeñstwa Narodowego RP”. Dane statystyczne wskazuj¹ przede wszystkim na
problem a nie maja wskazaæ stanu rzeczywistego.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo narodowe, system bezpieczeñstwa narodowego, zagro¿enia, podatnoœæ na zagro¿enia, rodzaje zagro¿eñ, infrastruktura krytyczna, system infrastruktury.

Summary
The article discusses the importance of state critical infrastructure considering
the state safety. The general characteristic of state infrastructure including critical
infrastructure has been described. The author describes the systems of critical
infrastructure operating in 2011 using the data basis from Rz¹dowe Centrum
Bezpieczeñstwa (Government Centre for Security) which is the government
department responsible for state safety systems including critical infrastructure.
The article analyses the following systems: – the energy system, first thing, the
energy and fuel supply, – the communication system including radio, television and
internet as the crucial media influencing the social opinion, – health care and food
supply systems and other similar systems which guarantee state good functioning
and its safety. The special attention was paid both, on transport as a system which
considerable influences economic and social development and on rescue systems
operating to protect people, property and environment against the effects of natural
and man- made disasters often having their causes in common globalization and
development of mankind.
The author tries to point out various kinds of threats present in the basic areas of
state such as: economic, political, cultural, environmental, technological and
others.
The ideas present in the article deal with some selected results of research
carried within the project about safety and defense of a country titled ‘System
Bezpieczeñstwa Narodowego’ (’The System of National Safety of Republic of
Poland’). The project was financed by Narodowe Centrum Badañ I Rozwoju ( the
National Centre of Research and Development) on the basis of agreement no
DOBR/0076/R/ID1/2012/03 from 18.12.2012, chief scientist W.Kitler.
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It should be stressed that statistic data included in the article come from
the period when the analysis needed for the project was carried out. Because the
article ,in some way, presents and propagates the project ,the statistic data may
cause the impression that the article does not deal with the present situation.
To change the data it would mean to change the content of the article which is
based on the research material included in the project ‘System Bezpieczeñstwa
Narodowego RP’ (‘The System of National Safety of Republic of Poland’) . The data
are to point the problem itself and not to present the real situation.
Keywords: national safety, system of national safety, threats, vulnerability to threats,
kinds of threats, critical infrastructure, system of critical infrastructure

Wstêp
Zharmonizowany rozwój kraju i jego spo³eczeñstwa umo¿liwiaj¹cy zaspokojenie podstawowych potrzeb ¿yciowych nie jest mo¿liwy bez funkcjonuj¹cych
w pañstwie odpowiednich systemów prawno-ustrojowych oraz techniczno-funkcjonalnych. Aby ka¿dy obywatel z osobna, naród i w konsekwencji pañstwo jako
ca³oœæ w rozumieniu geopolitycznym i spo³ecznym, mog³o siê rozwijaæ w sposób
niezak³ócaj¹cy jego funkcjonowanie, niezbêdne s¹ odpowiednie rozwi¹zania
wewnêtrznej infrastruktury po³¹czonej w dobie globalizacji z systemami infrastrukturalnymi obejmuj¹cych inne pañstwa, zarówno w zakresie regionalnym,
jak i globalnym. Te rozwi¹zania systemów infrastruktury musz¹ byæ adekwatne
do techniki i uzale¿nienia od niej spo³eczeñstw. Obecnie istnieje koniecznoœæ
uwzglêdniania zwi¹zków wystêpuj¹cych pomiêdzy gwa³townym, czêsto niekontrolowanym rozwojem techniki, ograniczeniami œrodowiskowymi wynikaj¹cymi
z pojemnoœci ekosystemu oraz adaptacyjnymi mo¿liwoœciami cz³owieka do
zmieniaj¹cych siê warunków œrodowiska i wymogów cywilizacyjnych. Jak podkreœla S. Radkowski, w obecnych czasach coraz czêœciej zwraca siê uwagê na koniecznoœæ ci¹g³ego analizowania systemu cz³owiek-technika-œrodowisko2. Efektem takiego podejœcia do obecnych problemów relacji zachodz¹cych pomiêdzy
tymi systemami jest rozwiniêta w USA procedura Technology Assesment (TA),
której schemat pokazano na rys. 1.
Mo¿na uznaæ, ¿e zgodnie z przedstawianym schematem, stan techniki i œrodowiska pe³ni rolê ograniczeñ, w którym funkcj¹ kryterialn¹ jest poziom bezpieczeñstwa. Zale¿ny jest on od wiedzy i mo¿liwoœci intelektualnych cz³owieka. Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy jest wiele zdarzeñ w ¿yciu spo³eczeñstw, które pojawiaj¹ siê w momentach trudnych do przewidzenia, s¹ przypadkowe, losowe. Jednak¿e w wiêkszoœci przypadków s¹ rezultatem funkcjonowania cz³owieka, jego
dzia³ania b¹dŸ zaniechania dzia³ania. Niektóre z nich s¹ dla cz³owieka korzystne,
inne zaœ (i te s¹ w wiêkszoœci) przynosz¹ straty, czêsto bardzo dotkliwe.
2

S. Radkowski: Podstawy bezpiecznej techniki. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2003.
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Œrodowisko
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Technika

Rys. 1. Schemat relacji w systemie cz³owiek-technika-œrodowisko wg S. Radkowskiego
îród³o: [21].

W skali du¿ych spo³ecznoœci niekorzystnymi zdarzeniami by³y i s¹ ró¿nego
rodzaju katastrofy przyrodnicze, przemys³owe, wypadki, ataki terrorystyczne itp.
W skali pojedynczego cz³owieka s¹ to wypadki drogowe, ostre zachorowania, wykluczenie spo³eczne czy bezdomnoœæ. Szczególnie du¿y wzrost zdarzeñ niepo¿¹danych wystêpowa³ w XIX i XX wieku3. Wi¹za³o siê to z bardzo gwa³townym rozwojem techniki i przemys³u. Liczne, w latach 70. i 80. ubieg³ego wieku,
powa¿ne katastrofy w przemyœle chemicznym, w energetyce (zw³aszcza j¹drowej), w lotnictwie, komunikacji samochodowej, katastrofy naturalne (trzêsienia
ziemi, tsunami), ataki terrorystyczne (WTC w Nowym Jorku, metro w Londynie
i Tokio, poci¹g w Madrycie), u¿ycie broni masowego ra¿enia w lokalnych konfliktach zbrojnych spowodowa³y wzrost aktywnoœci cz³owieka maj¹cej na celu
zmniejszenie poziomu tych zagro¿eñ.
Jak podaje P. Kamiñski4, angielski strateg wojskowy Sir Basil Henry Lidell
Hart twierdzi³, ¿e strategia militarna, powi¹zana z planami dzia³añ zbrojnych nie
wystarczy dla zdolnoœci pañstwa do koordynowania i kierowania rozwojem narodów. Do tego celu niezbêdne s¹ pañstwowe systemy ochrony obiektów szczególnie
wa¿nych dla istnienia pañstwa, jego narodu, dla jego rozwoju i bezpieczeñstwa.
System bezpieczeñstwa obiektów szczególnie wa¿nych dla istnienia pañstwa
i rozwoju jego narodu podlega regulacjom ustawowym o charakterze ustrojowym, sektorowym, bran¿owym, egzystencjonalnym itp.

3

T. Szopa: Niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2009.
4
P. Kamiñski: Systemy zabezpieczeñ obiektów infrastruktury krytycznej. Wprowadzenie.
http://www.zabezpieczenia.com.pl/publicystyka/.
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1. Charakterystyka infrastruktury pañstwa
Charakteryzuj¹c infrastrukturê pañstwa, nale¿y poddaæ analizie te rozwi¹zania formalno-prawne, które odnosz¹ siê do ochrony infrastruktury,
dziel¹c j¹ pod k¹tem wa¿noœci dla jego funkcjonowania. I tak charakterystykê
infrastruktury pañstwa mo¿na oprzeæ o ustawê z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej5 oraz wydanym na jej
podstawie rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z 24 czerwca 2002 r. w sprawie obiektów szczególnie wa¿nych dla bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa oraz ich
szczególnej ochrony6. Wed³ug tego rozporz¹dzenia, obiekty infrastruktury
szczególnie wa¿nej dla interesów pañstwa dziel¹ siê na dwie kategorie. Do pierwszej z nich, zwi¹zanej z potencja³em obronnym pañstwa, nale¿¹:
– zak³ady produkuj¹ce, remontuj¹ce, magazynuj¹ce uzbrojenie, sprzêt wojskowy
i œrodki bojowe,
– oœrodki prowadz¹ce prace naukowo-badawcze oraz konstruktorskie w dziedzinie bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa,
– magazyny rezerw pañstwowych, takie jak na przyk³ad bazy paliw p³ynnych,
gazu, ¿ywnoœci, leków itp.,
– obiekty podleg³e ministrowi obrony narodowej i obiekty przez niego nadzorowane,
– obiekty infrastruktury transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego,
morskiego, ¿eglugi œródl¹dowej, drogownictwa, kolejnictwa i ³¹cznoœci,
– oœrodki gromadzenia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
– zapory wodne,
– urz¹dzenia hydrotechniczne,
– obiekty nale¿¹ce go jednostek organizacyjnych agencji wywiadu,
– obiekty Narodowego Banku Polskiego,
– obiekty Banku Gospodarstwa Krajowego,
– obiekty Pañstwowej Wytwórni Papierów Wartoœciowych oraz Mennicy Pañstwowej,
– obiekty telekomunikacyjne s³u¿¹ce nadawaniu programów radiowych i telewizji publicznej,
– obiekty, miejsca i tereny w których produkowane s¹ lub stosowane albo magazynowane materia³y j¹drowe i odpady promieniotwórcze.
Do drugiej kategorii infrastruktury zwi¹zanej z potencja³em obronnym pañstwa, zalicza przede wszystkim:
– obiekty organów i jednostek organizacyjnych podleg³e ministrom spraw wewnêtrznych oraz administracji,
– obiekty jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
5

Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2002 r. nr 21 poz. 205 z póŸn. zm.).
6
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2002 r. ws. obiektów szczególnie wa¿nych dla
bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. z 2003 r. nr 116 poz. 1090).
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– obiekty Policji, Stra¿y Granicznej i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
– obiekty podleg³e ministrowi sprawiedliwoœci, s³u¿by wiêziennej oraz jednostek
organizacyjnych przez niego nadzorowanych,
– zak³ady, w których dzia³alnoœæ ma zwi¹zek z wydobywaniem kopalin podstawowych,
– obiekty (miejsca) w których produkowane, stosowane albo magazynowane s¹
materia³y stwarzaj¹ce zagro¿enie po¿arem lub wybuchem,
– obiekty, w których prowadzona jest dzia³alnoœæ oparta na wykorzystaniu toksycznych zwi¹zków chemicznych ich prekursorów, œrodków biologicznych i mikrobiologicznych, mikroorganizmów, toksyn i innych substancji powoduj¹cych zachorowania u ludzi i/lub zwierz¹t,
– elektrownie oraz inne obiekty elektroenergetyczne,
– inne obiekty znajduj¹ce siê we w³aœciwoœci organów administracji rz¹dowej lub
te¿ organów jednostek samorz¹du terytorialnego, formacji, instytucji pañstwowych, a tak¿e przedsiêbiorców prywatnych.
Wymienione wy¿ej obiekty w podziale na dwie kategorie infrastruktury istotnej dla bezpieczeñstwa pañstwa s¹ podstaw¹ do podejmowania dzia³añ ochronnych. W tym kontekœcie nale¿y zwróciæ uwagê na tzw. infrastrukturê krytyczn¹
pañstwa, do której nale¿¹ obiekty infrastruktury szczególnie wa¿ne dla bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa.
Infrastruktura krytyczna pañstwa, jako pojêcie do koñca lat 90. XX wieku, odnoszona by³a do obiektów strategicznych, takich jak drogi, mosty, transport,
a ich ochrona stanowi³a bardzo istotny element planów obronnych pañstwa. Jak
stwierdza P. Kmiecik „koniec zimnej wojny doprowadzi³ do sytuacji, w której
uznano, ¿e celowoœæ ataku na takie obiekty jest w¹tpliwa, a u¿ywanie takich obiektów w planach obronnych bezcelowe”7. W latach 90. XX wieku zaczêto analizowaæ tzw. „wra¿liwoœæ wspó³czesnych spo³eczeñstw” jako nowe zagro¿enie, które
mo¿e wystêpowaæ w skali globalnej jako swoistego rodzaju skutek upowszechnionych zdobyczy rozwoju cywilizacji. Zagro¿enie to wyra¿a siê brakiem przystosowania spo³eczeñstwa do ró¿nego rodzaju anomalii, jak np. anomalii pogodowych i skutków awarii w infrastrukturze technicznej.
Chocia¿ dla wielu regionów œwiata wra¿liwoœæ na anomalie pogodowe bêdzie
ró¿na, to wra¿liwoœæ spo³eczeñstwa w odniesieniu do skutków awarii w infrastrukturze technicznej uniemo¿liwiaj¹cej funkcjonowanie spo³eczeñstwa wed³ug normalnych standardów jest bardziej niebezpieczna. Przyk³adem tego mo¿e byæ
nowe zagro¿enie, które oznaczono s³owem „blackout”, a odnosi siê ono do skutków awarii systemów zasilania w energiê elektryczn¹.
Telekomunikacja, transport kolejowy, miejski, lotniczy, systemy obs³ugi finansowej itp. obs³uguj¹ce funkcjonowanie spo³eczeñstwa zale¿¹ od energii elektrycznej.
Brak zasilania w energiê to nie tylko za³amanie komunikacji, to brak wody, k³opoty telekomunikacyjne, uniemo¿liwienie korzystania z p³atnoœci elektronicznej itp.
7

P. Kmiecik: Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce – stan na 2011 r.http://www.militis.pl
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Tego typu zdarzenia zwi¹zane z uszkodzeniami systemów infrastruktury obejmuj¹ tzw. zagro¿enia wynikaj¹ce ze wspó³zale¿noœci. Wspó³zale¿noœæ wielu
dziedzin ¿ycia wspó³czesnego œwiata w dobie powszechnej globalizacji jest zjawiskiem codziennym, a w warunkach normalnych staje siê zupe³nie oczywistym
elementem funkcjonowania pañstwa. Dzieje siê to przede wszystkim wskutek
powi¹zañ wszystkich dziedzin ¿ycia ró¿nego rodzaju wspó³zale¿nymi wiêzami,
do których nale¿y w znacznej mierze teleinformatyka.
Po raz pierwszy zwrócono uwagê na ten fakt pod koniec XX wieku podczas
analizowania sytuacji, jaka mo¿e siê wydarzyæ w systemach informatycznych
przy odczytaniu daty 1.01.2000. Zdarzenie to nazwano powszechnie „syndromem 2000 r.”. Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e poza nielicznymi przypadkami nic
szczególnego siê nie wydarzy³o. Pomimo tego, sam fakt wspó³zale¿noœci systemów informatycznych sk³oni³ jedn¹ z agencji NATO, jak¹ jest Komitet ds. Wyzwañ Wspó³czesnego Spo³eczeñstwa do podjêcia tego problemu8.
W wyniku przeprowadzonych badañ i analiz wyselekcjonowano krytyczne
elementy infrastruktury o globalnym charakterze dla funkcjonowania spo³eczeñstwa opartego na wspó³zale¿noœci. Elementami tymi s¹:
– telekomunikacja,
– transport ruroci¹gowy,
– systemy wodoci¹gowe,
– sieci transportowe,
– agendy rz¹dowe,
– agendy wojskowe,
– s³u¿by ratownicze.
Wszystkie te elementy krytyczne funkcjonuj¹ w oparciu o wspó³zale¿ne systemy, które s¹ istotne dla bezpieczeñstwa pañstwa i obronnoœci. Uszkodzenie jednego elementu w ka¿dym przypadku powoduje implikacjê w dotychczasowym
funkcjonowaniu pañstwa, jego instytucji, us³ug, organizacji ¿ycia spo³eczeñstwa.
¯adne pañstwo nie ma mo¿liwoœci funkcjonowania bez zapewnienia systemów
zaopatrzenia w wodê, energiê, dostawy podstawowych us³ug, opiekê zdrowotn¹,
bezpieczeñstwa ekonomicznego, spo³ecznego itp.
Wobec tego, bardzo istotnym elementem dzia³ania pañstwa jest ochrona tych
systemów infrastruktury krytycznej9. Charakteryzuj¹c elementy infrastruktury,
w tym infrastruktury krytycznej, nale¿y uwzglêdniæ tak¿e przepisy ustawy
z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia10, która doœæ precyzyjnie okreœla
kryteria podzia³u infrastruktury, wymieniaj¹c obszary, obiekty i urz¹dzenia podlegaj¹ce obowi¹zkowej ochronie. Kryteria te dziel¹ infrastrukturê na te elemen8
Tor-Petter Johnes: Podatnoœæ na zagro¿enia spo³eczeñstwa opartego na wspó³zale¿noœci. „NATO-Reviev” 2002 r.
9
W. Skomra: Ochrona infrastruktury krytycznej w systemie zarz¹dzania kryzysowego. Rz¹dowe
Centrum Bezpieczeñstwa, Warszawa 2001.
10
Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997 r. nr 114, poz. 740, z póŸn. zm).
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ty, które zwi¹zane s¹ z obronnoœci¹ pañstwa, ochron¹ interesu gospodarczego,
bezpieczeñstwem publicznym oraz innymi wa¿nymi interesami pañstwa.
Charakteryzuj¹c elementy infrastruktury krytycznej pañstwa, nale¿y opieraæ
siê o przepisy ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym11.
Ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym definiuje infrastrukturê kryObiekty
tyczn¹ jako „systemy (obiekty buUrz¹dzenia
budowlane
dowlane, urz¹dzenia, instalacje,
us³ugi) kluczowe dla bezpieczeñSystemy
stwa pañstwa i jego obywateli oraz
s³u¿¹ce zapewnieniu sprawnego
funkcjonowania organów adminiInstalacje
Us³ugi
stracji
publicznej,
instytucji,
przedsiêbiorców. Infrastruktura
krytyczna obejmuje systemy: zaRys. 2. Infrastruktura krytyczna (wg RCB)
opatrzenia w energiê i paliwa,
îród³o: [29].
³¹cznoœci i sieci teleinformatycznych, finansowe, zaopatrzenia
Systemy infrastruktury krytycznej

Sieci teleinformatyczne

Zaopatrzenie w energiê,
surowce i paliwa

Ochrona zdrowia
Transportowe

Finansowe

Zaopatrzenie w ¿ywnoœæ

Zaopatrzenie w wodê

Produkcji sk³adowania,
przechowywania,
transportu i stosowania
TŒP

£¹cznoœci

Ratownicze

Zapewniaj¹ce ci¹g³oœæ
dzia³ania administracji
publicznej

Rys. 3. Systemy infrastruktury krytycznej
îród³o: [29].
11

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 590,
z póŸn. zm.).
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w ¿ywnoœæ i wodê, ochrony zdrowia, transportowe i komunikacyjne, ratownicze,
zapewniaj¹ce ci¹g³oœæ dzia³ania administracji publicznej, produkcji, sk³adowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych”12. Infrastrukturê krytyczn¹ mo¿na zilustrowaæ schematami (rys. 2 i 3).
Okreœlenie elementów infrastruktury krytycznej jest procesem przynale¿nym
do ka¿dego organu administracji na wszystkich szczeblach organizacyjnych.
Podstaw¹ do okreœlenia elementów infrastruktury krytycznej s¹ ró¿nego rodzaju
„efekty spo³eczne i gospodarcze wywo³ane przez dysfunkcjê danego systemu
b¹dŸ któryœ z jego elementów”13. Zgodnie z ustaw¹ o zarz¹dzaniu kryzysowym,
analizowanie stanu infrastruktury krytycznej nale¿y do obowi¹zków Rz¹dowego
Centrum Bezpieczeñstwa.

2. Stan systemów infrastruktury krytycznej w Polsce
wed³ug Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa
Podsystem energii elektrycznej gromadzi wszystkie podmioty wytwarzaj¹ce
energiê elektryczn¹, podmioty sieci przesy³owych, podmioty operatorów sieci
dystrybucyjnej i podmioty sprzeda¿y energii elektrycznej. Wed³ug raportu
Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa, w 2011 r. na terenie Polski ³¹czna moc
zainstalowana w polskim systemie elektroenergetycznym wynosi³a nieco ponad
38 tys. MW i wytwarzana by³a przez elektrownie zawodowe, elektrociep³ownie
zawodowe i elektrociep³ownie przemys³owe14. RCB podaje, ¿e w poszczególnych
rodzajach podmiotów na koniec II kwarta³u 2012 r. moc zainstalowana wynios³a
odpowiednio (MW)15:
Elektrociep³ownie zawodowe cieplne

–31 461,10

z czego:
na wêglu brunatnym

-9 603,80

na wêglu kamiennym

-20 819,40

gazowe
Elektrownie zawodowe wodne
z czego: szczytowo-pompowe

-886,00
–2 189,00
–1 330,00

Elektrociep³ownie przemys³owe

–1 900,20

Elektrownie niezale¿ne

–2 508,00

w tym wiatrowe
OGÓ£EM

–2 291,70
–38 059,10

Przesy³ wytworzonej energii elektrycznej do odbiorcy zapewnia sieæ linii
i stacji elektroenergetycznych. Do przesy³u stosowane s¹ sieci i stacje budowane
12

Tam¿e.
P. Kmiecik, opt. cit.
14
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Za³. 1 Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej. RCB 2013.
15
Tam¿e.
13
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wg kryterium wartoœci napiêcia i odleg³oœci. I tak stosuje siê nastêpuj¹cy podzia³
sieci przesy³owych:
– najwy¿sze napiêcia: od 220 do 440 kV w przypadku przesy³ania na du¿e odleg³oœci,
– wysokie napiêcia – 110 kV w przypadku przesy³ania na odleg³oœci do kilkudziesiêciu kilometrów,
– œrednie napiêcia od 10 do 30 kV stosowane w sieciach lokalnych.
Przesy³em energii elektrycznej zajmuj¹ siê odpowiednie podmioty gospodarcze. Operatorem sieci przesy³owej najwy¿szych napiêæ w Polsce jest PSE Operator S.A. Posiada on sieæ przesy³ow¹ najwy¿szych napiêæ, któr¹ tworz¹:16
– 242 linie o napiêciu 750 kV i d³ugoœci 114 km,
– 74 linie o napiêciu 400 kV o d³ugoœci 5340 km,
– 167 linii o napiêciu 220 kV o d³ugoœci 7 942 km,
– 100 stacji najwy¿szych napiêæ (NN),
– podmorskie po³¹czenie 450 kV DC Polska-Szwecja o d³ugoœci 254 km.
Schemat sieci przesy³owej mo¿na zobaczyæ na stronie operatora
http://www.pse-operator.pl
Przesy³ energii elektrycznej po terytorium kraju jest w³¹czony w system
po³¹czeñ miêdzynarodowych, a zw³aszcza w system rynku Unii Europejskiej.
Wed³ug Ÿróde³ rz¹dowych, ca³kowita zdolnoœæ po³¹czeñ polskiego systemu elektroenergetycznego z krajami Unii Europejskiej wynosi od 2000 do 3000 MW17.
Moc po³¹czeñ transgranicznych Polski spe³nia cel okreœlony przez Radê Europy
i wynosi minimum 10% zdolnoœci przesy³owej w stosunku do mocy krajowego
systemu elektroenergetycznego18.
Bardzo istotnym elementem systemu elektroenergetycznego jest dystrybucja
energii, prowadzona przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Na polskim
rynku energii elektrycznej najwiêkszymi operatorami dystrybucji energii s¹ grupy kapita³owe: Polska Grupa Energetyczna, ENERGA, TAURON, ENEA19.
G³ównym odbiorc¹ energii elektrycznej w Polsce s¹ podmioty kupuj¹ce j¹ na
potrzeby prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej. Gospodarstwa domowe stanowi¹ 25% ogólnej liczby odbiorców. G³ównym surowcem do produkcji energii elektrycznej w Polsce jest wêgiel kamienny i brunatny.
Sektor gazu ziemnego jako element systemu infrastruktury krytycznej jest
dzia³alnoœci¹ przemys³ow¹ polegaj¹c¹ na wydobywaniu tego surowca, jego przesy³u, magazynowania i dystrybucji do odbiorców koñcowych. W Polsce niewielkie iloœci gazu ziemnego wydobywane s¹ na Podkarpaciu oraz w Wielkopolsce.
Generalnie polska gospodarka oparta jest na dostawach gazu z Rosji. Jest on przesy³any trzema gazoci¹gami: orenburskim, Zorza Polarna i jamalskim.
16
17
18
19

http://www.pse-operator.pl.
Tam¿e.
www.cire.pl/rynekenergi.
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Za³ 1..,. opt.cit.
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Gaz stosowany jest do przetwarzania na inne noœniki energii (np. elektrownie
gazowe) oraz zu¿ycie bezpoœrednie (przemys³owe i w gospodarstwach domowych). Jedn¹ z kluczowych ról w systemie gazu ziemnego stanowi jego przesy³,
którym w Polsce zajmuje siê Operator Gazoci¹gów Przemys³owych
GAZ-SYSTEM S.A. jako przedsiêbiorstwo energetyczne wyznaczone przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki20. Sieci przesy³owe spó³ki GAZ-SYSTEM S.A.
posiadaj¹ d³ugoœæ 9850 km.
Oprócz spó³ki GAZ-SYSTEM S.A. przesy³em gazu zajmuje siê równie¿
spó³ka System Gazoci¹gów Tranzytowych EuRo Pol GAZ, bêd¹ca w³aœcicielem
gazoci¹gu tranzytowego o d³ugoœci ca³kowitej ok. 4000 km, który przebiega z Rosji i Bia³orusi przez Polskê do Europy Zachodniej. Dystrybucj¹ gazu ziemnego
zajmuj¹ siê tzw. operatorzy systemów dystrybucyjnych. Zgodnie z decyzj¹ Prezesa URE, na terenie Polski funkcjonuje 40 takich podmiotów gospodarczych21.
W zwi¹zku z okresowymi wahaniami zapotrzebowania na gaz, w celu wyrównania tych wahañ gaz jest magazynowany w specjalnych magazynach. Z regu³y s¹
nimi wyczerpane z³o¿a gazu zaatozowanego b¹dŸ tzw. kawerny solne. Na terenie
Polski funkcjonuje szeœæ takich magazynów, a ich operatorem jest Operator Systemu Magazynowania Spó³ka z o.o.22
Podsystem ropy naftowej jako element infrastruktury krytycznej obejmuje
podmioty gospodarcze zajmuj¹ce siê wydobyciem, przesy³em, magazynowaniem, przetwarzaniem oraz wytwarzaniem, dostarczaniem paliw. Ropa naftowa
dla potrzeb polskiej gospodarki pozyskiwana jest z importu dwiema drogami: ruroci¹giem „PrzyjaŸñ”, którego eksploatacj¹ zajmuje siê Przedsiêbiorstwo Eksploatacji Ruroci¹gów Naftowych „PrzyjaŸñ” S.A. oraz drog¹ morsk¹ – w tym
przypadku import realizowany jest przez Przedsiêbiorstwo Prze³adunku Paliw
P³ynnych „Naftoport” Spó³ka z.o.o. Operator PERN „PrzyjaŸñ” S.A. zarz¹dza
trzema ruroci¹gami do przesy³u ropy naftowej oraz czteroma ruroci¹gami paliw
p³ynnych.23
W celu zabezpieczenia siê przed wahaniami dostaw ropy naftowej operator
PERN „PrzyjaŸñ” S.A. posiada trzy bazy magazynowe, w których mo¿liwe jest
zgromadzenie 3 mln m3 ropy naftowej24. Je¿eli chodzi o przepustowoœæ terminalu
morskiego obs³ugiwanego przez „Naftoport” Sp. z o.o., to wynosi ona ok. 40 mln
ton. Przerób ropy naftowej odbywa siê przez dwa podmioty gospodarcze: PKN
Orlen S.A. oraz Grupê LOTOS S.A. Ma³y przerób ropy naftowej odbywa siê równie¿ w rafineriach w Trzebini i w Jedliczu25. Magazynowaniem i prze³adunkiem
paliw p³ynnych w polskim sektorze naftowym jest Operator Logistyczny Paliw
20
21
22
23
24
25

Decyzja Prezesa URE z 13 paŸdziernika 2010 r. (Ÿród³o GAZ-SYSTEM S. A.).
http://bip.ure.gov.pl
Tam¿e.
http://www.pern.com.pl
Tam¿e.
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Za³. nr 1..., op. cit.
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P³ynnych (OLPP) Spó³ka z o.o.OLPP posiada na obszarze kraju 20 baz magazynowania paliw p³ynnych26.
Sektor energii cieplnej bêd¹cy elementem infrastruktury krytycznej jest
dzia³alnoœci¹ przemys³ow¹ wytwarzaj¹c¹ energiê ciepln¹ oraz podmiotów gospodarczych bêd¹cych operatorami sieci ciep³owniczych. Podsystem energii cieplnej stanowi¹:
– elektrownie i elektrociep³ownie zawodowe,
– elektrociep³ownie i ciep³ownie niezawodowe,
– przedsiêbiorstwa produkcyjno-dystrybucyjne i ciep³ownie zawodowe.
Zgodnie z ustaw¹ z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne dzia³alnoœæ w zakresie wytwarzania ciep³a w Ÿród³ach powy¿ej 5 MWt oraz jej przesy³ i dystrybucja przekraczaj¹ca 5 MWt zamawianej mocy s¹ koncesjonowane przez Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki27. Wed³ug URE, na koniec 2011 r. w Polsce
480 podmiotów gospodarczych posiada³o koncesjê na wytwarzanie, przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a. Podmioty te dysponuj¹ sieciami ciep³owniczymi o ³¹cznej
d³ugoœci ponad 19,5 tys. km.
Podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji ciep³a w Polsce jest
wêgiel kamienny. Jego udzia³ w produkcji ciep³a w Polsce wynosi a¿ 74,1%. Innym paliwem s¹: olej opa³owy, gaz ziemny, Ÿród³a energii odnawialnej (biomasa)
i inne.
Podsystem ³¹cznoœci w ogólnym systemie infrastruktury krytycznej zapewnia przekaz wszystkich informacji s³u¿¹cych funkcjonowaniu pañstwa
i spo³eczeñstwa i obejmuje zarówno pocztê, w klasycznym rozumieniu przekazu
informacji i przesy³ania dóbr i wartoœci materialnych, jak równie¿ telekomunikacjê, radiofoniê, telewizjê oraz internet. Jest on niezbêdny dla zarz¹dzania pañstwem jako podmiotem geopolitycznym, dla gospodarki we wszystkich jej biznesowych procesach, a tak¿e funkcjonowania administracji publicznej w relacjach
administracja-spo³eczeñstwo (obywatel)-administracja. Wed³ug danych statystycznych, w systemie ³¹cznoœci funkcjonuje ok. 6,5 tys. podmiotów gospodarczych28. W systemie ³¹cznoœci funkcjonuje kilka podsystemów.
£¹cznoœæ telefoniczna jest najbardziej rozpowszechnion¹ form¹ komunikacji pomiêdzy abonentami. W systemie ³¹cznoœci funkcjonuje telefonia stacjonarna i telefonia ruchoma. W zakresie telefonii stacjonarnej us³ugi œwiadczy oko³o
115 operatorów obs³uguj¹cych po³¹czenia lokalne, miêdzystrefowe i miêdzynarodowe.
Drugim rodzajem ³¹cznoœci telefonicznej jest telefonia ruchoma. Na polskim
rynku, wg stanu na koniec 2011 r., funkcjonowa³y sieci telefonii ruchomej
23 przedsiêbiorców telekomunikacyjnych, z czego cztery konkuruj¹ ze sob¹.

26
27
28

http://www.olpp.pl
Ustawa z 27 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 r. poz. 1059).
http://www.stat.gov.pl/lacznosc/.
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Transmisja programów radiowych i telewizyjnych realizowana jako emisja
sygna³ów nadawanych z obiektów przedsiêbiorstw telekomunikacyjnych do odbiorców koñcowych.
Na polskim rynku radia i telewizji funkcjonuj¹ dwa rodzaje podmiotów nadawców, a mianowicie nadawcy publiczni oraz prywatni, których dzia³alnoœæ
podlega koncesjonowaniu. Nadawcami publicznymi s¹ Polskie Radio S.A. nadaj¹ca cztery programy ogólnokrajowe i rozg³oœnie regionalne radia publicznego
– 17. Ponadto w przekazie informacji uczestnicz¹ Telewizja Publiczna, telewizje
prywatne oraz telewizja kablowa.
Dostêp do internetu w obecnej chwili posiada w Polsce ponad 10 mln u¿ytkowników. W ostatnim okresie doœæ zauwa¿alna jest tendencja wzrostu popularnoœci us³ug mobilnych wobec dostêpu stacjonarnego.
£¹cznoœæ pocztow¹ w Polsce œwiadcz¹ operatorzy publiczni, jak Poczta Polska S.A. i niepubliczni. Operatorzy pocztowi uczestnicz¹ zarówno w obrocie
krajowym, jak i zagranicznym.
Funkcjonowanie sieci teleinformatycznych na terytorium Polski reguluj¹
ustawy: z 18 lipca 2002 r. o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (Dz.U. z 2002 r.
nr 144, poz. 1204 z póŸn. zm) oraz 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800, z póŸn. zm.).
Wedle ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹, „system informatyczny to zespó³ wspó³pracuj¹cych ze sob¹ urz¹dzeñ informatycznych i oprogramowania, zapewniaj¹cy przetworzenie i przechowywanie, a tak¿e wysy³anie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomoc¹ w³aœciwego urz¹dzenia
koñcowego”. Natomiast sieci¹ telekomunikacyjn¹ – wg ustawy Prawo telekomunikacyjne – s¹ „systemy transmisyjne oraz urz¹dzenia komunikuj¹ce lub przekierowuj¹ce, a tak¿e inne zasoby umo¿liwiaj¹ce nadawanie, odbiór lub transmisjê sygna³ów poprzez fale radiowe, przewody, fale optyczne i inne œrodki
wykorzystuj¹ce energiê elektromagnetyczn¹”29.
System sieci teleinformatycznych jest bardzo istotnym elementem infrastruktury krytycznej, bowiem pañstw i jego wszystkie organy administracji publicznej, realizuj¹c swoje ustawowe zadania, korzystaj¹ z ich mo¿liwoœci. Wykorzystywane s¹ dwa rodzaje sieci: teleinformatyczne s³u¿¹ce przetwarzaniu i gromadzeniu ró¿norodnych danych oraz telekomunikacyjne.
System finansowy jako element infrastruktury krytycznej Pañstwa obejmuje
swoim obszarem wszystkie normy prawne oraz instytucje finansowe, których zadaniem jest regulowanie dzia³alnoœci finansowej na terenie Pañstwa. Od systemu
finansowego, jego prawid³owego zorganizowania, funkcjonowania i sprawowania nad nim nadzoru zale¿y sprawnoœæ pañstwa, jego rozwój i funkcjonowanie
spo³eczeñstwa.
Wed³ug powszechnie stosowanej wiedzy ekonomicznej, systemem finansowym pañstwa jest proces gromadzenia i rozdzia³u zasobów pieniê¿nych, którymi
29

Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800, z póŸn. zm.).
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dysponuj¹ publiczne i niepubliczne (prywatne) podmioty gospodarcze. System
finansowy pañstwa tworz¹:
– instrumenty finansowe, którymi s¹ zobowi¹zania i nale¿noœci,
– rynki finansowe, rozumiane jako ogó³ transakcji zwi¹zanych z obrotem papierami wartoœciowymi jako instrument zasilania obrotu gospodarczego,
– instytucje finansowe jako poœrednicy finansowi w gospodarce narodowej,
– zasady okreœlaj¹ce sposób funkcjonowania systemu, czyli ustalone normy prawne postêpowania uczestników systemu finansowego.
System finansowy funkcjonuje w odpowiednich segmentach ze wzglêdu na
swoj¹ rolê w pañstwie, a mianowicie:
– segment bankowy w którym funkcjonuj¹ banki oraz instytucje kredytowe.
Szczególn¹ rolê w segmencie bankowym systemu finansowego spe³nia Narodowy Bank Polski, który jest bankiem emisyjnym, jest regulatorem w stosunku
do innych banków i jest centralnym bankiem pañstwa,
– segment bud¿etowy, którego zdaniem jest regulowanie bud¿etu pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego,
– segment ubezpieczeniowy, reguluj¹cy funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego,
– segment kapita³owy, w którym dokonywany jest obrót instrumentami finansowymi.
Instytucj¹ pañstwa sprawuj¹c¹ nadzór nad systemem finansowym jest Komisja
Nadzoru Finansowego.
Zaopatrzenie w ¿ywnoœæ jest kluczowym elementem infrastruktury krytycznej pañstwa, na któr¹ sk³ada siê wytwarzanie œrodków do produkcji ¿ywnoœci,
us³ugi dla rolnictwa, produkcja i pozyskiwanie surowców ¿ywnoœciowych, przechowywanie ¿ywnoœci, dystrybucja oraz zapewnienie jej bezpieczeñstwa. Jako jeden z podstawowych systemów zapewniaj¹cych potrzeby spo³eczeñstwa, system
zaopatrzenia w ¿ywnoœæ jest elementem bezpieczeñstwa ekonomicznego. Natomiast celem strategicznym systemu bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego jest zapewnienie wy¿ywienia narodu. Dlatego te¿ bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe powinno
byæ traktowane na równi z innymi elementami infrastruktury krytycznej.
Du¿e znaczenie w systemie bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego ma polityka rolna. System zaopatrzenia w ¿ywnoœæ obejmuje swoim obszarem tak¹ dzia³alnoœæ,
jak:
– przetwórstwo i przechowalnictwo rolno-spo¿ywcze,
– odpowiednia jakoœæ artyku³ów rolno-spo¿ywczych,
– funkcjonowanie mechanizmów regulacji rynków rolnych.
System zaopatrzenia w ¿ywnoœæ, a tym samym bezpieczeñstwo ekonomiczne
pañstwa zwi¹zany jest z unijnymi rynkami w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
W Polsce funkcjonuje odpowiednio zorganizowana struktura rynku rolnego
w postaci rynków hurtowych, gie³d i systemów informacji rynkowej w odniesieniu przede wszystkim do cen i rozmiarów obrotów. W systemie zaopatrzenia

Stan infrastruktury krytycznej pañstwa w aspekcie jej podatnoœci na zagro¿enia

19

w ¿ywnoœæ funkcjonuj¹ powsta³e z inicjatywy rz¹du rynki hurtowe oraz rynki
o kapitale prywatnym b¹dŸ samorz¹dowym. Rynki hurtowe s¹ przede wszystkim
ogniwem dystrybucji artyku³ów rolno-spo¿ywczych, zw³aszcza w zakresie towarów œwie¿ych. Do najwa¿niejszych rynków w systemie zaopatrzenia w ¿ywnoœæ
nale¿¹ rynki: mleka, miêsa wieprzowego, miêsa drobiowego, zbó¿, owoców i warzyw, cukru.
W systemie zaopatrzenia w ¿ywnoœæ znacz¹c¹ rolê w funkcjonowaniu bezpieczeñstwa ekonomicznego pe³ni polski handel zagraniczny artyku³ami rolno-spo¿ywczymi, zarówno w zakresie eksportu, jak i importu. Zaopatrzenie w ¿ywnoœæ
obejmuje tak¿e tak¹ dzia³alnoœæ, jak rybo³óstwo. Do prowadzenia dzia³alnoœci
zwi¹zanej z rybo³óstwem s³u¿¹ porty morskie, przystanie oraz miejsca wy³adunku. Znacz¹c¹ rolê w systemie zaopatrzenia w ¿ywnoœæ odgrywaj¹ obszary wiejskie.
Obszary wiejskie s¹ podstawowym elementem rolniczego u¿ytkowania gruntów, co sprawia, ¿e s¹ one podstaw¹ funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ¿ywnoœæ. Na system zaopatrzenia w ¿ywnoœæ zasadniczy wp³yw ma infrastruktura
terenów wiejskich, któr¹ dzieli siê na cztery podstawowe grupy, a mianowicie:30
– gospodarcz¹, obejmuj¹ca us³ugi zwi¹zane z produkcj¹ ¿ywnoœci i jej sprzeda¿¹,
– techniczn¹ w postaci systemów transportowych, energetycznych, wodoci¹gowych, sanitarnych itp.,
– spo³eczn¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê obiekty zaspokajaj¹ce potrzeby ludnoœci zamieszkuj¹cej obszary wiejskie i zajmuj¹ce siê produkcj¹ ¿ywnoœci,
– organizacyjn¹, w sk³ad której wchodz¹ systemy zarz¹dzania so³ectwami, gminami, organizacjami rolniczym itp.
Infrastruktura obszarów wiejskich ma du¿y wp³yw na system zaopatrzenia
w ¿ywnoœæ poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu ¿ycia ludnoœci tych obszarów.
System zaopatrzenia w wodê tworz¹ podmioty gospodarcze pozyskuj¹ce,
uszlachetniaj¹ce i dostarczaj¹ce wodê dla ludnoœci kraju i jego przemys³u. Dla infrastruktury krytycznej pañstwa, zaopatrzenie w wodê oraz odprowadzanie œcieków ma bardzo istotne znaczenie, bowiem jest jednym z podstawowych elementów zapewniaj¹cych sprawne funkcjonowanie spo³eczeñstwa. Charakteryzuj¹c
system zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie œcieków, nale¿y uwzglêdniæ jego
wielkoœæ. I tak na koniec 2011 r. d³ugoœæ sieci kanalizacyjnej wynosi³a oko³o
118 tys. km31. W systemie zaopatrzenia w wodê wystêpuje bardzo istotny element
w postaci oczyszczalni œcieków. W Polsce funkcjonuje 3143 oczyszczalni œcieków
komunalnych i 1110 oczyszczalni w zak³adach przemys³owych.
System ochrony zdrowia tworz¹ instytucje oraz podmioty gospodarcze publiczne i niepubliczne, których zadaniem jest zapewnienie opieki zdrowotnej
spo³eczeñstwa. Jego funkcjonowanie w pañstwie jest swoistego rodzaju gwaran30
31
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tem praw cz³owieka okreœlonych w Konstytucji. W systemie ochrony zdrowia
funkcjonuj¹:
– œwiadczeniobiorcy, czyli pacjenci (spo³eczeñstwo),
– instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, które s¹ p³atnikiem œwiadczeñ zdrowotnych (w Polsce funkcjê tê pe³ni Narodowy Fundusz Zdrowia),
– œwiadczeniodawcy, którymi zgodnie z ustaw¹ z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzia³alnoœci leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217) s¹ podmioty œwiadcz¹ce
us³ugi zdrowotne, prowadz¹ce dzia³alnoœæ lecznicz¹,
– organy kontroli i nadzoru, do których nale¿¹:
l Pañstwowa Inspekcja Sanitarna,
l Pañstwowa Inspekcja Farmaceutyczna,
l Rzecznik Praw Pacjenta,
l wojewodowie jako organy za³o¿ycielskie placówek s³u¿by zdrowia,
l wojewódzkie centra zdrowia publicznego,
l wojewódzcy konsultanci poszczególnych specjalnoœci medycznych.
– Ministerstwo Zdrowia okreœlaj¹ce politykê zdrowotn¹ pañstwa, posiadaj¹ce instrumenty kontrolne oraz krajowych konsultantów w poszczególnych specjalnoœciach medycznych.
Najistotniejszym elementem systemu ochrony zdrowia s¹ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ lecznicz¹, do których nale¿¹ przede wszystkim:
– podmioty gospodarcze w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447, z póŸn.
zm.);
– samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej;
– jednostki bud¿etowe, w tym pañstwowe jednostki bud¿etowe funkcjonuj¹ce
w resortach obrony narodowej, spraw wewnêtrznych, sprawiedliwoœci itp., posiadaj¹ce w swoich strukturach organizacyjnych ambulatoria, ambulatoria
z izb¹ chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
– instytuty badawcze funkcjonuj¹ce wed³ug art. 3 ustawy z 30 kwietnia 2010 r.
(Dz.U. z 2010 r., nr 96, poz. 618, z póŸn. zm.);
– fundacje i stowarzyszenia dla których celem statutowym s¹ dzia³ania z zakresu
ochrony zdrowia i dzia³alnoœæ lecznicza;
– osoby prawne i jednostki organizacyjne koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych
funkcjonuj¹cych w kraju na podstawie specjalnych przepisów.
System ochrony zdrowia w Polsce na koniec 2011 r.32 grupowa³ w sobie nastêpuj¹ce podmioty:
– 853 szpitale o profilu ogólnym, z czego 540 to szpitale publiczne (63,3%) oraz
313 to szpitale prywatne (niepubliczne),
– 505 stacjonarnych zak³adów d³ugoterminowej opieki zdrowotnej oraz 79 hospicjów,
32
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– 19,1 tys. ambulatoryjnych zak³adów opieki zdrowotnej (poradnie zdrowia)
33
z czego 14,4% to zak³ady publiczne i 85,6% to zak³ady niepubliczne ,
– 23 regionalne centra krwiodawstwa oraz 164 oddzia³y terenowe.
Na koniec 2011 r. w Polsce by³o 11,7 tys. aptek ogólnodostêpnych, 1,2 tys.
punktów aptecznych oraz 40 aptek zak³adowych34. Spoœród aptek ogólnodostêpnych 99,6% jest w³asnoœci¹ prywatn¹.
Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia zale¿y od wielkoœci posiadanych
œrodków finansowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który jako instytucja
pañstwowa dysponuje œrodkami finansowymi pochodz¹cymi z obowi¹zkowego
ubezpieczenia zdrowotnego obywateli.
System infrastruktury transportowej i jego rozwój s¹ jednym z podstawowych warunków wzrostu gospodarczego, a jego bezpieczeñstwo jest jednym z warunków bezpieczeñstwa pañstwa. Sieci transportowe, w tym przede wszystkim
sieci transportu drogowego i kolejowego, s¹ swoistego rodzaju „uk³adem krwionoœnym” gospodarki, bowiem towarzysz¹ ka¿dej dzia³alnoœci o charakterze ekonomicznym, spo³ecznym, porz¹dku publicznego itp.35
Rozwiniêta i sprawnie funkcjonuj¹ca infrastruktura transportowa jest podstaw¹ sprawnego funkcjonowania rynku wewnêtrznego, zwiêkszenia spójnoœci
gospodarczej i spo³ecznej. Transport, jego zorganizowanie i funkcjonowanie ma
zasadniczy wp³yw na œrodowisko, bezpieczeñstwo ¿ycia i zdrowia ludnoœci.
Transport, ze wzglêdu na charakter przewozów, dzieli siê na pasa¿erski (przewóz osób) oraz towarowy (przewóz ³adunków). Natomiast, bior¹c pod uwagê rodzaj transportu, dzieli siê on na: kolejowy, drogowy (samochodowy), lotniczy,
morski, ruroci¹gowy, ¿eglugê œródl¹dow¹.
Spoœród wymienionych szeœciu rodzajów transportu, dla bezpieczeñstwa pañstwa najistotniejszym wydaje siê byæ transport drogowy i kolejowy, bowiem infrastruktura tych grup transportu jest najbardziej wra¿liwa na ró¿nego rodzaju
zagro¿enia.
Po 1990 r. transport drogowy w Polsce nale¿a³ do najbardziej dynamicznie
rozwijaj¹cych siê rodzajów transportu. Na koniec 2009 r. na polskich drogach porusza³o siê kilkunastokrotnie wiêksza liczba pojazdów samochodowych ani¿eli
w 1990 r. W tym okresie (i jest to tendencja utrzymuj¹ca siê nadal) transport drogowy ca³kowicie zdystansowa³ transport kolejowy36. Œwiadczy o tym fakt, ¿e
wskaŸnik przewozu jednej tony ³adunku transportem drogowym wynosi 51 km,
a kolejowym 131 km37.
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Na przestrzeni lat 1990-2010 udzielono w Polsce 66 tys. licencji na przewóz
drogowy, w tym 57 tys. licencji na przewóz rzeczy i 9 tys. licencji na przewóz
osób38. O dominacji transportu drogowego œwiadczy fakt, ¿e od uzyskania cz³onkostwa w Unii Europejskiej liczba firm przewozowych w Polsce wzros³a
o 135%39. Nale¿y domniemywaæ, ¿e dynamika przewozów jest o wiele wy¿sza, bowiem trudno ustaliæ dane charakteryzuj¹ce niezarejestrowan¹ dzia³alnoœæ zarobkow¹ w transporcie drogowym i to zarówno w przewozie osób, jak i rzeczy. Charakteryzuj¹c rynek transportu drogowego, nie sposób pomin¹æ infrastrukturê
drogow¹, bowiem od niej zale¿y efektywnoœæ przewozów, a tak¿e (a mo¿e przede
wszystkim) bezpieczeñstwo ruchu drogowego.
Drogi l¹dowe w Polsce dziel¹ siê na publiczne i niepubliczne. Charakterystykê sieci drogowej przedstawia siê tzw. gêstoœci¹ sieci transportowej, której
wskaŸnik w naszym kraju wynosi ok. 1,21 km/km2 powierzchni przy œrednim
wskaŸniku pañstw UE wynosz¹cym ok. 1,4 km/km40.
WyraŸnie na niekorzyœæ Polski kszta³tuje siê wskaŸnik gêstoœci dróg szybkiego ruchu. Na 100 km2 powierzchni przypada ok. 0,20 km autostrad przy œredniej
europejskiej 13 km dla krajów UE. Wed³ug Raportu Polska 2030 docelowy plan
uk³adu sieci dróg szybkiego ruchu i autostrad powinien osi¹gn¹æ poziom
23 km/1000 km2 powierzchni, w tym dla autostrad 6,4 km/1000 km2. Docelowo
w 2030 r. wskaŸnik ten powinien osi¹gn¹æ poziom 50% obecnego wskaŸnika
œredniego dla krajów UE41.
Stan infrastruktury kolejowej w Polsce odzwierciedla przede wszystkim
dziedzictwo historyczne. Z tego faktu wynika du¿e zró¿nicowanie sieci linii kolejowych, bowiem wiêkszoœæ z nich powsta³a jeszcze w XIX wieku i na pocz¹tku
wieku XX. Wiêkszoœæ, bo prawie 83% sieci linii kolejowych w Polsce powsta³o jeszcze przed I wojn¹ œwiatow¹42. W latach 80. XX wieku, transport kolejowy by³
dominuj¹cym transportem osób i rzeczy. WskaŸnik gêstoœci sieci kolejowych
w Polsce w 1995 r. wynosi³ 7,5 km, co sytuowa³o Polskê na 7. miejscu w Europie.
Nale¿y zwróciæ uwagê tak¿e na infrastrukturê kolejow¹, tj. jakoœæ, iloœæ i stan taboru, wêz³y prze³adunkowe, czas przewozu itp. Dominuj¹ca czêœæ obszaru kraju
ma œredni¹ dostêpnoœæ, bardzo nisk¹ zaœ dostêpnoœæ maj¹ obszary pó³nocne,
a zw³aszcza pó³nocno-wschodnie43.
Transport kolejowy odgrywa i bêdzie odgrywa³ bardzo istotn¹ rolê w bezpieczeñstwie pañstwa, ze wzglêdu na przewóz ³adunków masowych, w tym surowców energetycznych; wêgla ropy naftowej, paliw, surowców hutniczych, rud, wy-
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robów metalowych itp. Dla rozwoju transportu kolejowego istotne znaczenie ma
rozwój tzw. transportu intermodalnego i kolei du¿ych prêdkoœci.
Transport intermodalny (kombinowany) polega na przemieszczaniu towarów
w jednostkach ³adunkowych przy wykorzystaniu co najmniej dwóch rodzajów
œrodków transportu, np. morskiego i kolejowego, bez koniecznoœci prze³adunku
masy towarowej.
Poci¹gi du¿ych prêdkoœci s¹ przysz³oœci¹ o czym œwiadczy fakt, ¿e w krajach
wysoko rozwiniêtych w tej czêœci transportu kolejowego s¹ prowadzone inwestycje44. Charakteryzuj¹c transport drogowy, jak i kolejowy w Polsce nale¿y mieæ na
uwadze jego po³¹czenie z sieci¹ transeuropejsk¹ (TEN-T). Transportowa sieæ
transeuropejska traktowana jest jako nowoczesna infrastruktura transportowa,
która ma na celu umo¿liwienie szybkiego i ³atwego przemieszczania towarów
i osób, co ma przyczyniæ siê do wzmocnienia konkurencyjnoœci Unii Europejskiej45. Polska posiada projekty budowy sieci transeuropejskiej, a jej program ma
byæ zakoñczony do 2020 r. Je¿eli chodzi zaœ o inne rodzaje transportu, to np.
transport morski realizowany jest poprzez infrastrukturê, w sk³ad której wchodzi
11 portów morskich z 74 km nabrze¿y portowych w tym 64 km nabrze¿y
prze³adunkowych.
Dla bezpieczeñstwa pañstwa znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ te porty, w których dokonuje siê prze³adunku paliw (Naftoport w Gdañsku oraz budowa gazoportu
w Œwinoujœciu).
Transport lotniczy dotyczy przede wszystkim przewozu osób i jest realizowany w ruchu miêdzynarodowym oraz krajowym.
System zapewniaj¹cy ci¹g³oœæ dzia³ania administracji publicznej. Administracjê publiczn¹ tworz¹ w Polsce: administracja rz¹dowa i samorz¹dowa.
Rol¹ administracji publicznej jest w³adcze wykonywanie zadañ przynale¿nych z postanowieñ z Konstytucji RP i aktów wykonawczych. Je¿eli chodzi o administracjê rz¹dow¹, któr¹ na szczeblu centralnym tworz¹ Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, ministrowie oraz centralne organy administracji
rz¹dowej, a na szczeblu wojewódzkim wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów oraz rz¹dowa administracja zespolona, jak np. Policja, Pañstwowa Stra¿
Po¿arna i rz¹dowa administracja niezespolona jak np. Izby Celne, Izby Skarbowe, Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych czy te¿ Wojskowi Komendanci Uzupe³nieñ.
W administracji rz¹dowej funkcjonuje 19 ministerstw oraz 39 centralnych organów administracji rz¹dowej. W administracji zespolonej funkcjonuje 14 zespolonych s³u¿b, inspekcji i stra¿y wykonuj¹cych zadania pod zwierzchnictwem
wojewody oraz 15 podmiotów funkcjonuj¹cych pod zwierzchnictwem odpowiednich ministrów. Administracjê samorz¹dow¹ zbudowan¹ na trzech szczeb44
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lach tworz¹ gminy, powiaty i województwa, gdzie organami stanowi¹cymi s¹ sejmiki województwa, rada powiatu i rada gminy a organami wykonawczymi s¹
zarz¹d województwa, zarz¹d powiatu, wójt/burmistrz, prezydent miasta.
System produkcji, sk³adowania, przechowywania i stosowania substancji
chemicznych i promieniotwórczych, w tym ruroci¹gi substancji niebezpiecznych. W przemyœle chemicznym na koniec 2010 r. funkcjonowa³o 1751 podmiotów gospodarczych, w których zatrudnionych by³o 220,9 tys. osób46. W przemyœle chemicznym funkcjonuj¹ przedsiêbiorstwa o nastêpuj¹cych bran¿ach:
– tzw. wielka chemia obejmuj¹ca przemys³y: petrochemiczny, sodowy, kwasu
siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych i w³ókien sztucznych;
– chemia niskotona¿owa (tzw. produkty kosztowne) obejmuj¹ca przemys³y: farmaceutyczny, kosmetyczny i œrodków czystoœci;
– przetwórstwo chemiczne obejmuj¹ce przemys³y: gumowy, przetwórstwa tworzyw sztucznych, farb i lakierów oraz dystrybucja i handel odczynnikami chemicznymi.
Na koniec 2013 r. na obszarze Polski funkcjonowa³o 1220 zak³adów przemys³u chemicznego, w których w trakcie procesu technologicznego, magazynowania b¹dŸ transportu mo¿e powstaæ emisja, po¿ar lub eksplozja z udzia³em substancji niebezpiecznych. Wed³ug Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, wœród tych zak³adów przemys³owych w 173 istnieje ryzyko powstania powa¿nej awarii przemys³owej i 194 o zwiêkszonym ryzyku powstania
awarii przemys³owej47.
W Polsce nie funkcjonuje ¿aden obiekt j¹drowy wykorzystywany do celów
wytwarzania energii elektrycznej. W Instytucie Badañ J¹drowych funkcjonuje
jeden reaktor j¹drowy „Maria”, który s³u¿y do celów naukowych, medycznych
i szkoleniowych. Ponadto obiektami j¹drowymi s¹ dwa przechowalniki wypalonego paliwa j¹drowego i odpadów promieniotwórczych.
Odbiorem, transportem, przetwarzaniem i sk³adowaniem odpadów promieniotwórczych zajmuje siê podmiot pañstwowy, jakim jest Zak³ad Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, a miejscem ich sk³adowania jest Krajowe
Sk³adowisko Odpadów Promieniotwórczych. Rejestr zamkniêtych Ÿróde³ promieniowania u¿ywanych w nauce, us³ugach, medycynie w tym tak¿e Ÿróde³
z u¿ytych zajmuje siê Pañstwowa Agencja Atomistyki. Agencja prowadzi Krajowy system ewidencji materia³ów j¹drowych, który spe³nia funkcje kontroli nad
materia³ami promieniotwórczymi na obszarze Polski.
Na terenie Polski oprócz ruroci¹gów opisanych wczeœniej nie wystêpuj¹ inne
s³u¿¹ce do transportu substancji niebezpiecznych.
System ratowniczy. Powszechnie przyjmuje siê, ¿e ratownictwo rozumiane
jest jako ogó³ przedsiêwziêæ organizacyjnych i œrodków podejmowanych w celu
ratowania ¿ycia i zdrowia ludzi, mienia i œrodowiska przed skutkami zagro¿eñ.
46
47

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury krytycznej, op. cit.
Tam¿e.
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Ratownictwo, w tym tak¿e ratownictwo medyczne jest podstaw¹ realizacji konstytucyjnych praw obywateli do ochrony ich ¿ycia, zdrowia oraz mienia. W ramach funkcjonowania w Polsce ratownictwa funkcjonuj¹ zorganizowane systemy ratownicze tzw. ratownictwo bran¿owe. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹
przede wszystkim:
Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy funkcjonuje w oparciu o ustawê
o ochronie przeciwpo¿arowej, ustawê o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie szczegó³owych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego48.
Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2012 r. w ramach Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaœniczego funkcjonuje:
– Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
– 16 Komend Wojewódzkich Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
– 335 Komend Powiatowych (Miejskich) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
– 501 jednostek ratowniczych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
– 3 916 jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
– 4 Zak³adowe Stra¿e Po¿arne,
– 12 szpitali (w tym 10 szpitali MSW oraz Centrum Leczenia Oparzeñ w Siemianowicach i Szpital Praski w Warszawie),
– 205 krajowych specjalistów ds. ratownictwa reprezentuj¹cych ró¿ne dziedziny.
Ponadto na zasadzie porozumieñ system wspomagaj¹ inne podmioty, takie
jak np.: Policja, Inspekcja Ochrony Œrodowiska, Stra¿ Graniczna, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Pañstwowa Agencja Atomistyki, Morska S³u¿ba
Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, a tak¿e organizacje pozarz¹dowe takie jak GOPR, WOPR, ZHP, PCK itp.
Pañstwowe Ratownictwo Medyczne jako system ratownictwa zosta³ powo³any ustaw¹ z 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym49.
Jednostkami realizuj¹cymi dzia³ania ratownicze s¹:
– szpitalne oddzia³y ratunkowe,
– zespo³y ratownictwa medycznego,
– jednostki ratownicze LPR.
Na koniec 2011 r. w systemie ratownictwa medycznego funkcjonowa³o 1537
zespo³ów ratownictwa medycznego, które dziel¹ siê na podstawowe, specjalistyczne, wypadkowe oraz reanimacyjne. W systemie funkcjonowa³y 222 szpitalne
oddzia³y ratunkowe50.
48

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz.U. z 2009 r. nr 170, poz. 1380,
z poŸn. zm.); ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (Dz.U. z 2009 r. nr 12, poz. 68,
z póŸn. zm.); rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 12 lutego 2011 r. w sprawie szczegó³owych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego (Dz.U. z 2011 r.
nr 46, poz. 239).
49
Ustawa z 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r., nr 191,
poz. 1410, z póŸn. zm.).
50
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, op. cit.
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Podatnoœæ infrastruktury pañstwa na zagro¿enia
Omawiaj¹c podatnoœæ infrastruktury na zagro¿enia, mo¿na pos³u¿yæ siê tez¹
Ulricha Becka „¿e ¿yjemy w spo³eczeñstwie ryzyka”51.
Przyjmuj¹c powy¿sz¹ tezê, mo¿na stwierdziæ o pewnego rodzaju ekspansji ryzyka na otoczenie, a tym samym podatnoœæ infrastruktury, w tym krytycznej, na
zagro¿enia jako ¿e ryzyko powszechnie uto¿samiane jest z zagro¿eniem, co jest
pewnym uproszczeniem bowiem ryzyko jest wielkoœci¹ ilustruj¹c¹ prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zdarzenia i skutków tego zdarzenia. Bior¹c pod uwagê
globalizacjê, w jakiej funkcjonuj¹ wspó³czesne spo³eczeñstwa i uwa¿aj¹c, ¿e jest
„procesem wielowymiarowym, wieloaspektowym, obejmuj¹cym obszar polityki,
gospodarki, demografii, technologii, informacji, ekologii, zdrowia, bezpieczeñstwa wewnêtrznego i zewnêtrznego, kultury, religii i wszystkich innych dziedzin
i obszarów ¿ycia spo³eczno-gospodarczego œwiata”52. W takim rozumieniu globalizacji i generowania zagro¿eñ dla infrastruktury, podatnoœæ na zagro¿enia nale¿y
rozpatrywaæ w obszarach finansów, rynków, strategii konkurencyjnoœci, technologii, badañ, modeli i stylów ¿ycia, regulacji prawnych, œrodowiska naturalnego
i œrodowiska cywilizacyjnego. Podatnoœæ na zagro¿enia dla infrastruktury mo¿na
rozpatrywaæ w nastêpuj¹cych obszarach:
W obszarze gospodarczym wystêpuj¹ przede wszystkim procesy integracji
regionalnej, otwartoœæ rynku, wielop³aszczyznowa wspó³praca, miêdzynarodowy
rozwój organizacji gospodarczych i form konsumpcji. Tworz¹ siê obszary pañstw
bogatych i pañstw biednych. Zaczyna pojawiaæ siê problem bogatej Pó³nocy
i biednego Po³udnia. Jak podkreœla Z. Bauman, mo¿e to doprowadziæ do takiej
luki rozwojowej, która mo¿e doprowadziæ do wojny gospodarczej, do protekcjonalizmu, a to mo¿e byæ przyczyn¹ powstawania konfliktów polityczno-gospodarczych53. Zmiany globalne bêd¹ce z jednej strony szans¹ w wyrównaniu ró¿nic
rozwojowych, z drugiej zaœ mog¹ powodowaæ ryzyko wra¿liwoœci narodowych
gospodarek na za³amania rynku, ryzyko recesji, wzrost bezrobocia itp.
Podatnoœæ infrastruktury na zagro¿enia w obszarze technologicznym wynikaj¹ z dynamicznie rozwijaj¹cego siê postêpu naukowo-technicznego. Pod
wp³ywem nowych, wysoce zaawansowanych technologii, dokonuj¹ siê znacz¹ce
zmiany w infrastrukturze. Zmiany globalne powoduj¹, ¿e w pojêciu technologii
zawiera siê zarówno aspekt materialny (maszyny, urz¹dzenia, itp.), jak równie¿
aspekt niematerialny (doœwiadczenie, zdolnoœci mened¿erskie, organizacyjne).
Transfer technologii sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Dziêki technologii nastêpuje dynamiczny wzrost geograficznego zasiêgu intensywnoœci dzia³añ korpo51

U. Beck: Spo³eczeñstwo ryzyka Warszawa. PWN 1987. Tezê tê U. Beck rozwin¹³ w wywiadzie
udzielonym J. ¯akowskiemu (Polityka 2005, nr 25) w którym stwierdzi³, ¿e obecnie ¿yjemy w spo³eczeñstwie globalnego ryzyka.
52
J. Katyñski: Ryzyko a globalizacja i integracja europejska. Materia³y konferencyjne Instytutu
Zarz¹dzania Ryzykiem, WSUiB, Warszawa 2004.
53
Z. Bauman: Globalizacja. PWE, Warszawa 2000.
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racji transnarodowych54. Transfer technologii ogranicza miejsca pracy, powoduje zmiany spo³eczne, zagro¿enia dla œrodowiska i otoczenia, stwarzaj¹c
zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzi. W wielu przypadkach rozwój technologii
wyprzedza rozwój systemów bezpieczeñstwa.
Obszar kultury. Globalne zmiany w produkcji, technologii, obrocie handlowym, konsumpcji powoduj¹, ¿e powstaj¹ okreœlone straty w zró¿nicowaniu kulturowym, powstaj¹ monokultury, zagro¿enia utraty w³asnej to¿samoœci kulturowej. Globalnym przemianom towarzyszy etnizacja, wzmagaj¹ siê tendencje
nacjonalistyczne, obserwuje siê renesans ró¿nych postaci integryzmu religijnego
itp.55 Spo³eczeñstwa objête globalnymi zmianami tworz¹ tzw. „mieszanki socjologiczne”, a to z kolei powoduje wzrost zagro¿eñ terrorystycznych.
Obszar polityczny. Globalizacja sprzyja powstawaniu globalnych inicjatyw
i instytucji zdolnych do œrodowiskowego moderowania przemian wspó³czesnego
œwiata. Nastêpuje rozwój globalnych organizacji pozarz¹dowych, jak chocia¿by
tzw. nielegalnych niepañstwowych uczestników stosunków miêdzynarodowych,
z których wywodz¹ siê grupy terrorystyczne ignoruj¹ce porz¹dek spo³eczno-polityczny56.
Obszar œrodowiskowy. Œrodowiskowy obszar zagro¿eñ dla infrastruktury
mo¿na rozpatrywaæ w aspekcie zasobów surowcowych, jak i niszczenia œrodowiska naturalnego. Powszechnie wiadomo, ¿e gospodarka rozwija siê kosztem œrodowiska. Wystêpuje zak³ócenie równowagi œrodowiska. W skali globalnej zwiêkszy³a siê czêstotliwoœæ wystêpowania i si³a klêsk ¿ywio³owych (powodzi,
huraganów, ekstremalnych temperatur czy nawalnych opadów atmosferycznych), a tak¿e katastrof technicznych. Podsumowuj¹c podatnoœæ infrastruktury
na zagro¿enia, mo¿na postawiæ tezê, ¿e globalizacja sprzyja rozwojowi nowych
zagro¿eñ dla wspó³czesnych spo³eczeñstw. Projektuj¹c systemy bezpieczeñstwa,
nale¿y uwzglêdniæ zmiany globalne i fakt, ¿e to one w wielu przypadkach s¹
Ÿród³em zagro¿eñ. Systemy te nie mog¹ byæ zamkniête, musz¹ byæ otwarte, aby
mog³y uzupe³niane o nowe wyzwania. Na rys. 4 przedstawiono katalog najbardziej typowych zagro¿eñ dla infrastruktury pañstwa, w tym infrastruktury krytycznej.

54
A. Zaorska: Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce œwiatowej. Warszawa PWE. 2002.
55
A. Budnikowski: Internacjonalizacja procesu gospodarowania a zagro¿enia i ochrona œrodowiska. Warszawa PWE, 2001.
56

28

Zeszyty Naukowe SGSP nr 53 (1) 2015

Rys. 4. Zagro¿enia dla infrastruktury pañstwa w tym infrastruktury krytycznej
îród³o: Opracowanie w³asne [6].

Stan infrastruktury krytycznej pañstwa w aspekcie jej podatnoœci na zagro¿enia

29

Wnioski
Przeprowadzona analiza dotycz¹ca stanu infrastruktury pañstwa, w tym infrastruktury krytycznej i jej podatnoœci na zagro¿enia, pozwala na stwierdzenie,
¿e w najbli¿szej przysz³oœci bêdziemy obserwowaæ rozwój i globalizacjê zagro¿eñ.
Obserwuj¹c trendy œwiatowego rozwoju, mo¿na z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ przewidywaæ, ¿e bêd¹ narastaæ w swoim wymiarze takie zdarzenia, jak:
– katastrofy naturalne i techniczne,
– epidemie,
– miêdzynarodowy terroryzm,
– wra¿liwoœæ spo³eczeñstw na uszkodzenia infrastruktury,
– bêdzie wzrastaæ liczba krytycznych elementów infrastruktury niezbêdnej do
funkcjonowania pañstwa.
Jakie zatem powstaj¹ wyzwania dla budowania w pañstwie systemu bezpieczeñstwa i obrony?
– znaczenia nabiera problem ochrony ludnoœci cywilnej i rozwój systemów ratowniczych,
– istnieje koniecznoœæ odejœcia od tradycyjnych podzia³ów na zagro¿enia militarne i niemilitarne,
– konieczna jest zmiana podejœcia do problematyki ratownictwa ze skupieniem
szczególnej uwagi na zagwarantowanie zagro¿onej ludnoœci i struktury niematerialnej w miarê normalnego funkcjonowania,
– opracowanie optymalnych form niesienia pomocy krajom poszkodowanym
w wymiarze miêdzynarodowym,
– centralizacja odpowiedzialnoœci pañstwa za bezpieczeñstwo wewnêtrzne ludnoœci.
Jako podsumowanie przeprowadzonej analizy problematyki dotycz¹cej infrastruktury pañstwa, w tym infrastruktury krytycznej oraz jej podatnoœæ na zagro¿enia, mo¿e byæ sformu³owanie pewnych stwierdzeñ, myœli i opinii. Oto niektóre
z nich:
– ograniczenie zagro¿eñ dla infrastruktury pañstwa p³yn¹cych z procesu globalizacji i skutków ich negatywnego oddzia³ywania na otoczenie, jest jednym
z podstawowych zadañ wspó³czesnego œwiata, ugrupowañ integracyjnych
i wspó³pracy miêdzynarodowej,
– pojêcie ryzyka nabiera w spo³eczeñstwie szczególnego znaczenia, w obliczu kiedy spo³eczeñstwo zrywa z przesz³oœci¹ i tradycyjnymi sposobami dzia³ania
i staje wobec tyle¿ otwartej co w¹tpliwej przysz³oœci,
– zagwarantowanie bezpieczeñstwa w porz¹dku funkcjonowania pañstwa jest
czêœci¹ szerszego zjawiska zwi¹zanego z kontrol¹ czasu, które mo¿na nazwaæ
kolonizacj¹ przysz³oœci,
– ryzyko i próby jego szacowania maj¹ fundamentalne znaczenie dla kolonizacji
przysz³oœci i budowania adekwatnych systemów bezpieczeñstwa,
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– badanie ryzyka mo¿e przynieœæ du¿o istotnych informacji o istocie nowoczesnoœci z uwagi na fakt, ¿e pozwala na zmniejszenie zagro¿eñ i ich skutków dla
¿ycia jednostki, umo¿liwia tworzenie instytucjonalnie ograniczonych obszarów
ryzyka, a kontrola ryzyka ma bowiem znacz¹cy aspekt refleksyjnoœci i nowoczesnoœci.
– wszystko co wi¹¿e siê z funkcjonowaniem pañstwa, jego spo³ecznoœæ, infrastruktura gwarantuj¹ca jego trwanie, dzieje siê w naturalnej niestabilnej „atmosferze ryzyka”.
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Integracja dzia³añ ratowniczych polskiego systemu
ratownictwa
The Rescue System of the Republic of Poland
– Essence and Integration Guidelines
Omówienie
W artykule przedstawiono autorskie ujêcie ratownictwa i sposobów jego
systemowej integracji w Polsce. Skupiono siê na zdefiniowaniu Polskiego Systemu
Ratownictwa (PSR), który szczelnie wype³nia domenê dzia³añ ratowniczych w stosunku do ludzi, mienia i œrodowiska.
Dokonano ogólnego opisu elementów omawianego systemu, relacji zachodz¹cych miêdzy nimi oraz celu wyodrêbnienia PSR z systemu bezpieczeñstwa
narodowego RP.
Artyku³ wzbogacono o treœæ wytycznych integracji PSR, uwzglêdniaj¹cych jego
sieciowy charakter oraz aktualne trendy transformacyjne systemu bezpieczeñstwa
narodowego RP.
S³owa kluczowe: ratownictwo, dzia³ania ratownicze, system, ochrona ludnoœci,
sieæ

Summary
Nowadays, there is a lack of a coherent and holistic approach to all rescue types
in Poland. Functioning, formalized rescue systems (National Firefighting and Rescue
System – KSRG, the State Medical Rescue system) do not cover the whole domain
of rescue operations carried in Poland, abroad and directed at people, property and
environment.
Considering the holistic approach to the rescue, there is a need to think about
the system categories. As far as the Rescue System of the Republic of Poland (PSR) is
concerned, the previous identification of the system elements, relevant relations
and the reason of the system existence is necessary.
The research results point out quantitative and qualitative complexity of the
rescue subjects. The preliminary analysis of the relations between the subjects leads
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to justification of the PSR net structure. It is justified by the PSR domain – rescuing
not only people, but also property and the environment.
The PSR integration key is to build the system that hermetically fills the rescue
domain, as well as the structure corresponding to the Polish rescue practices. Due to
this assumption, the PSR net structure should allow to build hierarchy of the PSR
subsystems, based on the trade rescue typology. The subjects performing rescue
services should be able to participate in more than one PSR subsystems.
Furthermore, the present transformation trends of the national security system
of the Republic of Poland determine the necessity of integration the following PSR
aspects as: notification, warning, organization and coordination of rescue
operations, proceeding procedures, communication, equipment, documentation,
data and information exchange, as well as rescue operations effectiveness.
Keywords: rescue, rescue operations, system, people protection, net.

Wprowadzenie
„Bezpieczeñstwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeñstwa wszystko jest niczym”1. Za R. KuŸniarem, „Jest ono pierwotn¹, egzystencjaln¹ potrzeb¹ jednostek, grup spo³ecznych, wreszcie pañstw”2. Pozostaje w bezpoœredniej relacji
z po¿¹danymi spo³ecznie wartoœciami, spoœród których do najistotniejszych nale¿y zaliczyæ ludzkie ¿ycie i zdrowie. Nadmienia siê, ¿e zak³ócenia w urzeczywistnianiu tych¿e wartoœci mog¹ byæ traktowane jako zagro¿enia, zaœ stan bezpoœredniego zagro¿enia ludzkiego ¿ycia b¹dŸ zdrowia to przes³anka za podejmowaniem
niezw³ocznych, zdecydowanych i, co kluczowe, sprawnych dzia³añ w domenie
ratownictwa.
Analizuj¹c liczne doniesienia medialne z ca³ego œwiata, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e ratownictwo odgrywa bardzo istotn¹ rolê w zapewnianiu bezpieczeñstwa
powszechnego w XXI wieku. Mnogoœæ podmiotów ratowniczych, coraz bardziej
nowoczesny sprzêt na ich wyposa¿eniu, jak równie¿ stale rosn¹ca partycypacja
spo³eczna w dzia³aniach ratowniczych, zdecydowanie sprzyjaj¹ budowaniu poczucia sprawstwa i zakotwiczenia wœród obywateli, kszta³tuj¹c w ten sposób ich
poczucie bezpieczeñstwa3. Równoczeœnie czyni¹ problematykê ratownictwa bardziej szerok¹ i z³o¿on¹. Wraz z rozwojem ratownictwa zaczêto wiêc dostrzegaæ
potrzebê integracji dzia³añ ratowniczych i podmiotów zwi¹zanych z tymi dzia³aniami, celem w³aœciwych podnoszenia sprawnoœci i zwiêkszania efektu synergicznego.
1

B. Ferenz: O bezpieczeñstwie w Europie, Myœl Wojskowa 1996, nr 2, s. 149 [za:] K. Neumann,
Die Bundeswehr in einer Welt im Ubruch, Wolf Jobst Verlag GmbH, Berlin 1994.
2
R. KuŸniar: Po pierwsze bezpieczeñstwo, Rzeczpospolita, 9 stycznia 1996 r.
3
Szerzej, E.M. Marciniak: Psychologiczne aspekty poczucia bezpieczeñstwa [w:] S. Sulowski,
M. Brzeziñski (red.): Bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa. Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy
Elipsa, Warszawa 2009, s. 58–59.
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Bior¹c pod uwagê dokumenty strategiczne traktuj¹ce o bezpieczeñstwie narodowym RP, ju¿ w 2007 roku mówiono o trwaj¹cym procesie przekszta³cania
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego (KSRG) w Zintegrowany System
Ratowniczy (ZSR)4. Mimo i¿ rzeczywiste prace nad owym przedsiêwziêciem rozpoczêto jeszcze wczeœniej5, to nawet wspó³czeœnie owa integracja jest sprowadzana nierzadko wy³¹cznie do wspólnego traktowania domeny dzia³ania KSRG i systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne (PRM)6. Ju¿ wyniki analizy
w³aœciwych aktów prawnych utwierdzaj¹ w przekonaniu, ¿e KSRG i system
PRM nieca³kowicie wype³niaj¹ zakres dzia³añ ratowniczych, w obliczu bezpoœrednich zagro¿eñ zdrowia i ¿ycia ludzkiego, tym bardziej zagro¿eñ mienia i œrodowiska7. Nie uwzglêdnia siê w nich bowiem m. in. ratownictwa górniczego, ratownictwa górskiego, ratownictwa zwierz¹t, a tak¿e ratownictwa wodnego
(w zakresie dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych). Nawi¹zuj¹ do nich, co prawda, inne dokumenty prawne8, brakuje jednak spójnego i holistycznego ujêcia
wszystkich rodzajów ratownictwa w Polsce.
Pewne wskazówki odnoœnie kierunków integracji polskiego ratownictwa zosta³y zawarte w dokumentach wieñcz¹cych strategiczny przegl¹d bezpieczeñstwa
narodowego RP. Ratownictwo wpisano w system bezpieczeñstwa narodowego
RP.
Jednoczeœnie zdarzenia zwi¹zane z kryzysem ukraiñskim pozwalaj¹ uzmys³owiæ fakt, ¿e dzia³ania ratownicze nie s¹ podejmowane wy³¹cznie w czasie normalnym funkcjonowania pañstwa (czasie permanentnego czuwania i doraŸnego
reagowania). Nierzadko realizuje siê je równoczeœnie i/lub w rezultacie dzia³añ
vel directo militarnych.
Powy¿sze rozwa¿ania stanowi¹ wprowadzenie do eksploracji problematyki
ratownictwa. Za jej cel autor przyj¹³ uzyskanie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Jakie s¹ istota i rodzaje ratownictwa?
2. W jaki sposób mo¿na przedstawiæ ratownictwo w œwietle jego systemowego ujêcia?
3. W jakich kierunkach powinna przebiegaæ integracja Polskiego Systemu Ratownictwa (PSR)?
Podjêty wysi³ek badawczy skutkowa³ okreœleniem wspomnianych kierunków
integracji, przy uwzglêdnieniu aktualnych trendów transformacyjnych systemu
bezpieczeñstwa narodowego RP. Jego rezultat nale¿y traktowaæ jako punkt wyj4

Strategia Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s. 27.
Ustawa o krajowym systemie ratowniczym, projekt z 27.05.2003 r.
6
A. Ferenc: Zintegrowany system ratowniczy w Polsce, Promotor, Warszawa 2006.
7
Por., rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegó³owych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (Dz.U. z 2011 nr 46
poz. 239), ustawa z 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. z 2013 r.
poz. 757, 1245 i 1635, z póŸn. zm.).
8
Zob., ustawa z 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (tj. Dz.U. z 2013 r. 743, 984,
z póŸn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt. 7.
5
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œcia do zg³êbionej analizy szczegó³owych podsystemów PSR, na dalszych etapach
pracy naukowej.

1. Ratownictwo – istota i typologia
Wed³ug internetowego S³ownika Jêzyka Polskiego PWN, termin ratowaæ jest
definiowany przez takie okreœlenia, jak9:
– udzielaæ pomocy w niebezpieczeñstwie lub w trudnej sytuacji,
– ochraniaæ kogoœ od nieszczêœcia, k³opotów,
– podejmowaæ starania celem ocalenia, zachowania czegoœ,
– polepszaæ czyj¹œ trudn¹ sytuacjê.
Rozumienie s³ownikowe nie precyzuje zagro¿eñ, przed którymi nale¿y ratowaæ. To doœæ ogólne ujêcie znajduje swoje odzwierciedlenie w definicjach samego
ratownictwa. Przyk³adowo, zgodnie ze s³owackim stanem prawnym, ratownictwo górskie jest uto¿samiane z dzia³aniami polegaj¹cymi na odszukaniu osób
znajduj¹cych siê w stanie zagro¿enia, udzieleniu im pierwszej pomocy oraz przetransportowaniu do punktu pomocy medycznej (lekarskiej)10. Podobnie ratownictwo (w ujêciu ogólnym) zosta³o zdefiniowane w dokumentach Departamentu
Obrony USA11. Mo¿na wiêc mówiæ o bliskiej relacji dzia³añ ratowniczych z dzia³aniami ewakuacyjnymi. Znajduje to swoje potwierdzenie w s³owackim dokumencie prawnym traktuj¹cym o ochronie ludnoœci. W niniejszym kontekœcie przez
dzia³ania ratownicze rozumie siê ratowanie ludzi i mienia, w tym przemieszczanie ich ze strefy zagro¿enia do miejsc charakteryzuj¹cych siê ni¿szym poziomem
ryzyka12. Ewakuacja zdaje siê wiêc wpisywaæ w dzia³ania ratownicze, których domena jest jednak zdecydowanie bardziej rozbudowana.
Jeszcze ogólniej o ratownictwie traktuje literatura chiñska, w której sprowadzane jest ono do sposobu ratowania ludzkiego ¿ycia i ograniczania szeroko rozumianych strat (ludzkich, materialnych)13. Z tym rozumieniem koresponduje definicja ratownictwa zawarta w dokumentach Stra¿y Granicznej USA (USCG),
mówi¹ca o wsparciu ludnoœci i mienia w obliczu niebezpieczeñstwa14.
Bior¹c pod uwagê przytoczone powy¿ej definicje, mo¿na dojœæ do przekonania o zamiennym u¿ywaniu terminów ratownictwo i dzia³ania ratownicze (ratowanie). Pewnego uporz¹dkowania dokona³a w tej kwestii A. Skrabacz, nazywaj¹c ratowaniem „pomoc w trudnej, nag³ej sytuacji, która grozi œmierci¹ tak ofiar, jak
i ratowników oraz zniszczeniem wa¿nych elementów dorobku materialnego
i kulturalnego oraz œrodowiska”, przez ratownictwo rozumiej¹c natomiast dzie9

http://sjp.pwn.pl/szukaj/ratowa%C4%87.html (dostêp 13.01.2015 r., 15:35).
Zakon c. 544/2002 Z.z. o Horskey zachrannej sluzbe v zneni neskorsich predpisov, §2 ust. 1.
11
US Department of Defense Directive 3003.01, September 26, 2011.
12
Zakon NR SR c. 42/1994 Z.z. o civilnej ochranie obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov, §3.6
13
Xiaoge Wei, Wei Lv, Weiguo Song: Rescue route reselection model and algorithm for the unexpected accident, Procedia Engineering 2013, nr 62, s. 532
14
http://www.uscg.mil/international/affairs/publications/mmscode/english/Chap9.htm
(dostêp 13.01.2015 r., 16:24).
10
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dzinê bezpieczeñstwa powszechnego, która oznacza ogó³ dzia³añ prowadzonych
na wszystkich szczeblach organizacji pañstwa (centralnym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym i lokalnym) we wszystkich stanach jego funkcjonowania
przy wykorzystaniu zró¿nicowanych metod, zasobów i œrodków, celem ratowania zdrowia i ¿ycia ludzkiego i/lub dóbr materialnych15.
Zdaniem autora, ostatnie ujêcie najtrafniej charakteryzuje ratownictwo, jakiego mog¹ aktualnie doœwiadczaæ Polacy. Wskazuje na jego strukturalny charakter,
egzemplifikowany przez funkcjonowanie w ramach zró¿nicowanych, hierarchicznie zrelatywizowanych poziomów organizacyjnych, odpowiadaj¹cych strukturze terytorialnej pañstwa. Uwypuklono aspekt dywersyfikacji i z³o¿onoœci metod, zasobów i œrodków wykorzystywanych do realizacji celów ratownictwa.
Warto zaznaczyæ, ¿e nawi¹zano tak¿e do wszystkich stanów funkcjonowania pañstwa: stanu normalnego, stanu kryzysu (doœwiadczanego aktualnie za po³udniowo-wschodni¹ granic¹) oraz wojny. Odniesienie ratownictwa do bezpieczeñstwa
powszechnego niejako przybli¿a je do problematyki bezpieczeñstwa narodowego
RP, którego, zgodnie z ostatnim rozumieniem, jest integraln¹ czêœci¹.
Uwzglêdniaj¹c wyniki analizy literatury przedmiotu, podzia³ ratownictwa
mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co16:
1) kryterium rodzaju dzia³añ ratowniczych (tzw. typologia bran¿owa lub resortowa):
– ratownictwo zwi¹zane z dzia³aniami gaœniczymi,
– ratownictwo techniczne,
– ratownictwo chemiczne,
– ratownictwo ekologiczne,
– ratownictwo medyczne,
– ratownictwo górnicze,
– ratownictwo górskie,
– ratownictwo wodne,
– ratownictwo kolejowe,
– ratownictwo radiacyjne,
– ratownictwo lotnicze,
– ratownictwo powodziowe;
2) kryterium zasiêgu dzia³añ:
– ratownictwo miêdzynarodowe,
– ratownictwo krajowe,
– ratownictwo wojewódzkie,
– ratownictwo powiatowe,
15
A. Skrabacz: Ratownictwo [w:] Bezpieczeñstwo ludnoœci cywilnej. Pojêcie, organizacja i zadania
w czasie pokoju, kryzysu i wojny, W. Kitler, A. Skrabacz (red.): Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010, s. 89–90.
16
Rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad organizacji…, A. Skrabacz: Ratownictwo
w III RP. Ogólna charakterystyka, Wydawnictwo AON, Warszawa 2004, s. 11–14, J. Andrzejewski: Ratownictwo zwierz¹t, FIREX 2009, s. 13, ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t (tj. Dz.U.
z 2013 r. poz. 856, z póŸn. zm.), art. 1 pkt 1, Ustawa o krajowym systemie ratowniczym, dz. cyt., art. 1.
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– ratownictwo gminne,
– ratownictwo lokalne;
3) kryterium finansowania dzia³añ ratowniczych:
– ratownictwo pañstwowe,
– ratownictwo spo³eczne,
– ratownictwo komercyjne;
4) kryterium celu dzia³añ ratowniczych:
– ratownictwo ¿ycia i zdrowia,
– ratownictwo dóbr materialnych i kulturalnych,
– ratownictwo œrodowiska.
Dokonanie podzia³u bran¿owego ratownictwa pozwala uzyskaæ najbardziej
rozbudowan¹ grupê przedmiotowych rodzajów. Dzia³ania ratownicze nale¿¹ do
zakresu zadañ ró¿nych podmiotów ratowniczych, funkcjonuj¹cych w ramach ró¿nych organizacji (instytucji) i/lub systemów. Charakter tych¿e organizacji i systemów mo¿e determinowaæ lub jest wrêcz determinowany przez charakter
dzia³añ ratowniczych. Dlatego ratownictwo górskie kojarzone jest przede wszystkim z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (GOPR), ratownictwo wodne z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (WOPR), ratownictwo lotnicze z lotniczymi stra¿ami po¿arnymi, zaœ ratownictwo medyczne
z podmiotami systemu PRM. Niemniej jednak pewne przedmiotowe rodzaje s¹
„obs³ugiwane” przez podmioty charakteryzuj¹ce siê znacznie wy¿szym poziomem uniwersalizmu. Mowa tu o podmiotach KSRG, w tym Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej (PSP).
Z kolejnego podzia³u ratownictwa wynika, ¿e mo¿e byæ ono realizowane na
ró¿nych szczeblach struktury administracyjnej kraju. Ogólnie przyjêt¹ zasad¹
jest wspieranie dzia³añ prowadzonych na poziomie ni¿szym przez zasoby poziomu wy¿szego, o ile te pierwsze oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce do realizacji swoich
zadañ. Powy¿sza zale¿noœæ jest szczególnie widoczna w kontekœcie analizy pañstwowych podmiotów ratowniczych o hierarchicznych strukturach organizacyjnych (np. PSP). Ponadto, celem poœrednim przywo³ania kryterium zasiêgu
dzia³añ by³o uzmys³owienie faktu umiêdzynarodowienia ratownictwa. Polscy
ratownicy dzia³aj¹ nie tylko na terytorium kraju. W ramach realizacji umów miêdzynarodowych nierzadko udaj¹ siê w odleg³e czêœci œwiata s³u¿yæ przedstawicielom innych narodowoœci. Za przyk³ad niech pos³u¿¹ akcje grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP w Albanii (1999), Turcji (1999), Indiach (2001), Iranie (2004),
Pakistanie (2005) i Haiti (2010)17.
Truizmem jest stwierdzenie, ¿e sprawnoœæ dzia³añ prowadzonych przez podmioty ratownicze zale¿y w znacznej mierze od w³aœciwego finansowania. Zasoby
finansowe bowiem s¹ niezbêdne do zapewnienia i utrzymania odpowiedniej liczby ratowników, sprzêtu, poziomu wyszkolenia i morale. Stopieñ owego wp³ywu
17

http://www.psp-nowysacz.pl/mgpr.php?body=article&name=akcje&lang=pl
(dostêp 14.01.2015 r., 07:41).

38

Zeszyty Naukowe SGSP nr 53 (1) 2015

zale¿y od rodzaju finansowania. W tej kwestii podmioty ratownicze mog¹ liczyæ
na bud¿et pañstwa, w³asn¹ dzia³alnoœæ zarobkow¹ b¹dŸ œrodki pieniê¿ne przekazywane w drodze darowizn, sponsoringu, datków, zbiórek itp.
Ostatni podzia³ opiera siê na celu dzia³añ ratowniczych. Wysi³ki ratowników
mog¹ siê skupiaæ na ochronie ludzi, mienia i/lub œrodowiska. Z doœwiadczenia
w³asnego autora wynika, ¿e nierzadko mo¿na mówiæ o wiêcej ni¿ jednym przedmiocie ochrony w ramach konkretnych dzia³añ ratowniczych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ratownictwo mienia obejmuje dobra kulturalne, elementy dziedzictwa narodowego i cenn¹ aparaturê. Pod pojêciem œrodowiska kryj¹ siê natomiast
wszystkie elementy przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej. Nawi¹zuj¹c do niniejszego podzia³u, bezsprzecznym jest pierwszeñstwo w ratowaniu ludzi (¿ycia,
zdrowia) przed œrodowiskiem i/lub mieniem.
Warto zauwa¿yæ, ¿e elementy przedstawionej powy¿ej typologii nawi¹zuj¹ do
siebie, nierzadko pokrywaj¹c siê znaczeniowo. Ró¿ne kryteria podzia³u odpowiadaj¹ ró¿nym podejœciom do analizy omawianej problematyki. Uwypuklona w ten
sposób z³o¿onoœæ przedmiotu badañ zdecydowanie utrudnia ca³oœciowe spojrzenie na ratownictwo w Polsce. Chc¹c bowiem potraktowaæ je jako pewnego rodzaju ca³oœæ, nale¿y przede wszystkim okreœliæ jej elementy sk³adowe i relacje zachodz¹ce miêdzy nimi. W œwietle dotychczasowych rozwa¿añ, okreœlenie tak
rozumianej struktury mo¿e byæ co najmniej problematyczne.
Jednoczeœnie wyró¿nienie tak wielu rodzajów ratownictwa, w optyce w³aœciwych definicji, utwierdza w przekonaniu, ¿e domena ratownictwa, wiêcej, domena zintegrowanego systemu ratowniczego, na kartach niniejszej pracy zwanego
PSR, zdecydowanie wykracza poza zakres dzia³alnoœci KSRG i systemu PRM.
Obydwa te systemy mog¹ byæ fundamentem budowania PSR. Wspó³czeœnie nie
s¹ jednak w stanie kompleksowo pe³niæ jego roli.

2. Systemowe ujêcie ratownictwa w Polsce
Podobnie jak w przypadku ratownictwa, opracowano wiele definicji systemu.
W literaturze przedmiotu mo¿na napotkaæ nastêpuj¹ce okreœlenia:
– „celowo okreœlony zbiór elementów i zbiór sprzê¿eñ miêdzy nimi, które wspól18
nie okreœlaj¹ w³aœciwoœci ca³oœci” (J. Habr, J. Veprek) ,
– z³o¿ona ca³oœæ, rozpatrywana jako struktura, która wyodrêbnia siê pod jakimœ
wzglêdem z innej ca³oœci, charakteryzowana jest natomiast przez pewne
19
uporz¹dkowanie jej elementów konstytutywnych (J. Zieleniewski) ,
– czêœæ otaczaj¹cej rzeczywistoœci, wyodrêbniona i maj¹ca pewn¹ wewnêtrzn¹
20
strukturê (W. Kie¿un) ,
18
J. Habr, J. Veprek: Systemowa analiza i synteza, Nowoczesne podejœcie do zarz¹dzania i podejmowania decyzji, A. Kusto (prze³.), PWE, Warszawa 1976, s. 32.
19
Zob., J. Zieleniewski: O problemach organizacji, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa
1970, s. 31.
20
Zob., W. Kie¿un: Podstawy organizacji i zarz¹dzania, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1977, s. 30.
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– zestaw sk³adników i zachodz¹cych miêdzy nimi interakcji, gdzie ka¿dy sk³adnik po³¹czony jest z ka¿dym innym bezpoœrednio lub poœrednio (A.K. KoŸmiñ21
ski i W. Piotrowski za R.L. Ackhoffem) ,
– ka¿dy obiekt z³o¿ony, wyró¿niony z analizowanej rzeczywistoœci i przedstawiony jako pewna ca³oœæ, utworzony przez zbiór elementów i relacji miêdzy nimi
22
(P. Sienkiewicz) .
Z treœci powy¿szych definicji wynika olbrzymi potencja³ implementacyjny myœlenia systemowego, niejako scalaj¹cego dzia³ania ludzkie w systemy. Znalaz³o one
swoje zastosowanie równie¿ w naukach o bezpieczeñstwie. St¹d to w³aœciwi badacze poruszaj¹ problematykê systemów bezpieczeñstwa narodowego, powszechnego, militarnego i publicznego, a tak¿e systemu zarz¹dzania kryzysowego, systemu
ochrony ludnoœci czy wreszcie KSRG i systemu PRM. Wspomniane we wstêpie
dokumenty strategiczne równie¿ traktuj¹ o systemie – systemie ratowniczym, wiêcej, o jego zintegrowanym odpowiedniku.
Konkluduj¹c, aby mówiæ o systemie dzia³añ ludzkich, nale¿y:
– zidentyfikowaæ elementy tego systemu,
– opisaæ relacje zachodz¹c miêdzy tymi elementami,
– okreœliæ powód, dla którego elementy te, o takich w³aœnie relacjach, zosta³y
wyodrêbnione z otaczaj¹cej rzeczywistoœci i stanowi¹ ca³oœæ.
Podobne kroki nale¿y poczyniæ w przypadku PSR. W³aœciwy schemat ideowy
zosta³ zobrazowany na rys. 1.

Rys. 1. Schemat ideowy Polskiego Systemu Ratowniczego
îród³o: opracowanie w³asne.
21

Zob., A.K. KoŸmiñski, W. Piotrowski (pod red.): Zarz¹dzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 761.
22
Zob., M. Paszynin: System ratownictwa medycznego, [w:] Wybrane zagadnienia zarz¹dzania
kryzysowego, G. Sobolewski, D. Majchrzak (pod red.): Wydawnictwo AON, Warszawa 2012, s. 88
[za:] P. Sienkiewicz: Teoria efektywnoœci systemów kierowania, t. 1 – Wstêp do systematologii, rozprawa habilitacyjna, Warszawa 1979, s. 82.
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Katalog podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi publiczne w zakresie ratownictwa
ludzi, mienia i/lub œrodowiska w Polsce jest niezwykle rozbudowany. W pierwszej kolejnoœci nale¿y wyszczególniæ te w³aœciwe ratowaniu ludzi. Wymienia siê
tu przede wszystkim: PSP, ochotnicze stra¿e po¿arne (OSP), GOPR, TOPR,
WOPR, Wojskow¹ Ochronê Przeciwpo¿arow¹, zak³adowe stra¿e po¿arne, zak³adowe s³u¿by ratownicze, gminne zawodowe stra¿e po¿arne, powiatowe (miejskie)
stra¿e po¿arne, terenowe s³u¿by ratownicze, zwi¹zki ochotniczych stra¿y po¿arnych, jednostki organizacyjne systemu PRM, Polski Czerwony Krzy¿, Pomorskie Towarzystwo Ratownicze, Centraln¹ Stacjê Ratownictwa Górniczego, chemiczne i radiacyjne zespo³y awaryjne Si³ Zbrojnych RP. Nie jest to oczywiœcie
katalog zamkniêty. Nale¿y go dodatkowo rozbudowaæ o podmioty w³aœciwe ratowaniu zagro¿onych mienia i/lub œrodowiska, z podkreœleniem, ¿e pewne przedmiotowe zadania zosta³y wpisane w zakresy zadañ podmiotów ratowniczych ju¿
wymienionych powy¿ej. Nie sposób pomin¹æ w tym miejscu organów administracji publicznej wszystkich szczebli organizacji pañstwa, realnie odpowiedzialnych za nadzór, koordynacjê i sprawnoœæ dzia³añ ratowniczych.
Olbrzymie zró¿nicowanie podmiotów ratowniczych wpisuj¹cych siê w PSR
utrudnia jednoznaczne zdefiniowanie relacji zachodz¹cych miêdzy nimi. Relacje
te s¹ konstytuowane przez obowi¹zuj¹ce akty prawne, dokumenty normatywne
nieposiadaj¹ce statusu aktów prawnych (np. rozkazy Komendanta G³ównego
PSP), umowy obustronne i/lub wielostronne, w tym umowy miêdzynarodowe.
O pewnej klarownoœci relacji mo¿na mówiæ w kontekœcie podmiotów KSRG i systemu PRM. Wynika to z faktu postêpuj¹cej integracji obu systemów23. Drugi
powód stanowi¹ formalne uregulowania obu systemów oraz budowana na tej
podstawie polska praktyka ratownicza. Jak jednak wspominano, nie pokrywa siê
w ten sposób pe³nej domeny ratownictwa w Polsce. Wiele obszarów wspó³pracy
podmiotów ratowniczych pozostaje obecnie wci¹¿ nieopisanych, zaœ wyniki analizy literatury przedmiotu oraz operacyjne doœwiadczenia w³asne autora
sk³aniaj¹ ku przekonaniu, ¿e o wspomnianej klarownoœci nie bêdzie mo¿na mówiæ w optyce pozosta³ych rodzajów ratownictwa.
Brak uporz¹dkowania sfery relacji miêdzy podmiotami œwiadcz¹cymi us³ugi
w zakresie ratownictwa determinuje sieciowoœæ strukturaln¹ PSR, odmienn¹
w porównaniu do hierarchicznych struktur, przyk³adowo, systemu zarz¹dzania
kryzysowego lub KSRG. Analiza tak rozumianej struktury sieciowej mo¿e budziæ w¹tpliwoœci z uwagi na fakt traktowania w niniejszym kontekœcie organów
administracji publicznej na równi z podmiotami wzglêdem nich wykonawczymi.
Jednak¿e, organy administracji publicznej s¹ w³aœciwe sprawom ratownictwa
w ró¿nych zakresach w ró¿nych sytuacjach. W konsekwencji poszczególne ich
odpowiedniki bêd¹ wpisywa³y siê w cz³on kierowniczy PSR równie¿ w ró¿nych
zakresach. Podmiotom tym bêd¹ podporz¹dkowane ich wykonawcze odpowiedniki, dynamiczne dobierane, w zale¿noœci od aktualnych uwarunkowañ sytuacji
23

A. Ferenc, dz. cyt.
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skutkuj¹cej koniecznoœci¹ ratowania ludzi, mienia i œrodowiska. Struktura sieciowa PSR bêdzie wiêc „pulsowa³a”, zgodnie z tym, które aktualnie podmioty
analizowanego systemu bêd¹ aktywowane.
PSR, na najwy¿szym poziome abstrakcji, mo¿na wiêc zdefiniowaæ jako podsystem szczegó³owy systemu bezpieczeñstwa narodowego RP, wyodrêbniony
z p³aszczyzny bezpieczeñstwa powszechnego z uwagi na realizowany cel – ratowanie zagro¿onych ludzi, zwierz¹t i mienia, we wszystkich stanach funkcjonowania pañstwa, obejmuj¹cy sieciowo ustrukturyzowane, celowo wybrane podmioty
wszystkich szczebli organizacyjnych pañstwa.
W oparciu o treœci Bia³ej Ksiêgi Bezpieczeñstwa Narodowego RP, PSR mo¿na
zaliczyæ do jednego ze szczegó³owych, ochronnych podsystemów systemu bezpieczeñstwa narodowego RP.

3. Polski System Ratownictwa – wytyczne integracji
Na wstêpie niniejszego etapu rozwa¿añ warto zadaæ pytanie o to, w jakich kierunkach nale¿y integrowaæ PSR. Opieraj¹c siê na analizie rozwi¹zañ krajowych i zagranicznych, mo¿na d¹¿yæ do czêœciowej b¹dŸ ca³oœciowej integracji ratownictwa.
W pierwszym przypadku uwaga skupia siê na systemowym usprawnianiu
wspó³dzia³ania podmiotów œwiadcz¹cych najbardziej istotne, ratownicze us³ugi
publiczne – ratowanie ludzkiego ¿ycia i/lub zdrowia. Takie podejœcie do integracji jest zauwa¿alne przyk³adowo w Polsce24 i Czechach (w czeski system ratownictwa wpisana jest tak¿e policja)25. S³owacki system ratownictwa obejmuje ponadto
podmioty ratownictwa górskiego26. Z drugiej strony, integracja dzia³añ ratowniczych mo¿e zostaæ sprowadzona do integracji wy³¹cznie podmiotów kierowniczych. Takie podejœcie jest odzwierciedlane w strukturze systemu zarz¹dzania
zdarzeniami (ang. Incident Command System – ICS) – rozwi¹zania obecnego
w strukturach kierowania bezpieczeñstwem USA, Wielkiej Brytanii i Kanady27.
Tak rozumiana integracja nie charakteryzuje siê jednak atrybutem kompleksowoœci w stosunku do jej przedmiotu traktowania. Nie obejmuje bowiem pe³nej
domeny dzia³añ ratowniczych lub pe³nego katalogu podmiotów œwiadcz¹cych
us³ugi publiczne w zakresie ratownictwa.
Zdaniem autora, warto podj¹æ trud budowy systemu szczelnie wype³niaj¹cego
domenê ratownictwa, a jednoczeœnie nawi¹zuj¹cego strukturalnie do polskiej
praktyki ratowniczej. Tê ostatni¹ trafnie wyrazi³ D. Marczyñski – dyrektor
Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludnoœci:
24

D. Marczyñski: Droga do nadsystemu, Przegl¹d Po¿arniczy 2012, nr 11, s. 16–18.
http://www.hzscr.cz/hasicien/article/about-us-scope-of-activities-integrated-rescue-system.as px
(dostêp 15.01.2015 r., 07:53).
26
http://www.eena.org/ressource/static/files/2012_08_13_slovakia.pdf
(dostêp 15.01.2015 r., 07:58).
27
Szerzej, National Incident Management System, U.S. Department of Homeland Security, grudzieñ 2008.
25
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„Obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania prawne w zakresie ratownictwa nadal sankcjonuj¹ jego resortowy charakter. St¹d ka¿dy podmiot ratowniczy, mimo ¿e ma na
celu ratowanie ¿ycia i zdrowia i dzia³a w ramach prawa, faktycznie funkcjonuje
w wyizolowanej strukturze organizacyjnej (…)”28.
Z praktycznego punktu widzenia zasadnym jest wiêc oparcie integracji PSR
na zmodyfikowanej bran¿owej typologii ratownictwa. Wspominana modyfikacja
powinna dotyczyæ ujednolicenia katalogu rodzajów dzia³añ ratowniczych (nale¿y uwzglêdniæ tu tak¿e dzia³ania z zakresu ratowania mienia i œrodowiska), a tak¿e zbudowaniu na tej podstawie spójnych podsystemów szczegó³owych PSR.
Podsystemy szczegó³owe powinny byæ roz³¹czne z punktu widzenia ich domen.
Nale¿y jednak zapewniæ mo¿liwoœæ w³¹czania podmiotów ratowniczych w wiêcej
ni¿ jeden podsystem szczegó³owy PSR. Pozwoli to zachowaæ elastycznoœæ ich
dzia³añ, przy jednoczesnym, szczegó³owym opisie praw i obowi¹zków. Tak rozumiana integracja zdaje siê wychodziæ naprzeciw wieloaspektowoœci dzia³añ ratowniczych, które mog¹ ewaluowaæ ju¿ w trakcie ich prowadzenia. Przyk³adowo,
ewakuacja ogrodu zoologicznego to dzia³alnoœæ z zakresu ratownictwa zwierz¹t.
W trakcie ewakuacji istnieje ryzyko wydostania siê na wolnoœæ zwierz¹t niebezpiecznych, stwarzaj¹cych potencjalne, a w skrajnie niekorzystnej sytuacji, bezpoœrednie zagro¿enie zdrowia i/lub ¿ycia ludzkiego. Zmaterializowanie siê tego zagro¿enia zmieni charakter dzia³añ ratowniczych z ratownictwa zwierz¹t
w ratownictwo ludzi i zwierz¹t. Uogólniaj¹c, struktura PSR musi byæ na tyle elastyczna, by dostosowywaæ siê do dynamizmu zagro¿eñ wspó³czesnoœci.
Po¿¹danym jest, by omawiana integracja umo¿liwia³a opis podsystemów szczegó³owych PSR z zastosowaniem struktur hierarchicznych, z jednoznacznym
wyodrêbnieniem w nich cz³onów kierowniczych i wykonawczych. Pozwoli to na
wykorzystanie zalet uk³adów hierarchicznych (jednoznacznego podzia³u praw
i obowi¹zków, zasad podleg³oœci funkcyjnej, obiegu informacji, klarownoœci kierowania itp.), jak ma to wspó³czeœnie miejsce w przypadku, przyk³adowo, KSRG.
Przedstawione powy¿ej wytyczne o charakterze organizacyjnym nale¿y uzupe³niæ o ich szczegó³owe odpowiedniki. Cennym ich Ÿród³em jest Bia³a Ksiêga
Bezpieczeñstwa Narodowego RP29. W zawartej w niej strategii preparacyjnej sugeruje siê ujednolicenie zasad dotycz¹cych:
– systemu powiadamiania,
– systemu alarmowania,
– organizacji i koordynacji akcji ratowniczych,
– procedur postêpowania ratowniczego,
– systemu szkolenia na potrzeby ratownictwa,
– systemów ³¹cznoœci,
– unifikacji sprzêtu i wyposa¿enia podmiotów ratowniczych,
– dokumentowania zdarzeñ,
28
29

D. Marczyñski, dz. cyt., s. 17.
Zob., BBN, Warszawa 2013, s. 220–221.
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– systemu wymiany informacji i baz danych,
– kryteriów efektywnoœci dzia³añ ratowniczych.
Z treœci wspomnianego dokumentu wynika, ¿e ratownictwo sprowadzane jest
tam do celu ratowania ludzi. Niemniej jednak ogólnoœæ i trafnoœæ wymienionych
wytycznych zdaj¹ siê przemawiaæ za zasadnoœci¹ odniesienia ich do ca³ego PSR,
w tym do ratowania mienia i œrodowiska.

Podsumowanie
Wspó³czesne brakuje spójnego i holistycznego ujêcia wszystkich rodzajów ratownictwa w Polsce. Funkcjonuj¹ce, sformalizowane systemy ratownicze
(KSRG, system RM) nie pokrywaj¹ pe³nej domeny dzia³añ ratowniczych prowadzonych na terytorium kraju i za jego granicami.
D¹¿¹c do uzyskania ca³oœciowego obrazu ratownictwa, zasadnym jest posi³kowaæ siê myœleniem w kategoriach systemowych. Do scharakteryzowania po¿¹danego systemu (Polskiego Systemu Ratownictwa – PSR) niezbêdne jest uprzednie
zidentyfikowanie jego elementów, relacji zachodz¹cych miêdzy tymi elementami, a tak¿e celu wyodrêbnienia analizowanego systemu z otaczaj¹cej rzeczywistoœci (np. z systemu bezpieczeñstwa narodowego RP).
Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹ na niezwyk³¹ z³o¿onoœæ iloœciow¹
i jakoœciow¹ podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi na rzecz ratownictwa. Wstêpna
analiza ³¹cz¹cych je relacji prowadzi do uzasadnienia sieciowej struktury PSR.
Kolejnym z w³aœciwych powodów takiej strukturyzacji jest domena PSR – ratowanie nie tylko ludzi, lecz tak¿e mienia i œrodowiska.
Myœl¹ przewodni¹ integracji PSR jest utworzenie systemu szczelnie
wype³niaj¹cego domenê ratownictwa, a jednoczeœnie nawi¹zuj¹cego strukturalnie do polskiej praktyki ratowniczej. Z tego to powodu struktura sieciowa ca³ego
PSR powinna umo¿liwiaæ budowanie struktur hierarchicznych jego podsystemów szczegó³owych w oparciu o bran¿owy podzia³ ratownictwa. Podmioty
œwiadcz¹ce us³ugi w zakresie ratownictwa powinny mieæ mo¿liwoœæ wpisania
w wiêcej ni¿ jeden podsystem szczegó³owy.
Ponadto, aktualne trendy transformacyjne systemu bezpieczeñstwa narodowego RP determinuj¹ koniecznoœæ integracji takich aspektów PSR, jak powiadamianie, alarmowanie, organizacja i koordynacja dzia³añ, procedury postêpowania, ³¹cznoœæ, wyposa¿enie, dokumentacja, wymiana informacji i baz danych,
a tak¿e efektywnoœæ dzia³añ ratowniczych.
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Demonstrator oprogramowania wspomagaj¹cy
tworzenie planów zarz¹dzania kryzysowego na
poziomie województwo, powiat, gmina – czêœæ 11
Demonstrator of Software Supporting the Process
of Making the Crisis Management Plansat the Level
of Province, District, Commune – 1st part
Omówienie
W artykule przedstawiono dzia³ania podejmowane przez organy w³aœciwe do
spraw zarz¹dzania kryzysowego na wybranych szczeblach administracji publicznej
z wykorzystaniem elektronicznych metod przetwarzania informacji maj¹cych
wspomagaæ tworzenie planów zarz¹dzania kryzysowego na szczeblu
województwo, powiat, gmina. W artykule zdefiniowano równie¿ zasadnoœæ (cele)
tworzenia planów zarz¹dzania kryzysowego oraz ich poszczególne elementy,
zwracaj¹c uwagê na jego przedmiotowy i funkcjonalny charakter (funkcjê). Nie
brakuje równie¿ odniesieñ do przepisów obowi¹zuj¹cego prawa, literatury
przedmiotu oraz doœwiadczeñ autorów artyku³u, którzy po dokonaniu analizy
zawartoœci planów zarz¹dzania kryzysowego zaanga¿owali siê w inicjatywê
zwi¹zan¹ z tworzeniem demonstratora oprogramowania wspomagaj¹cego
tworzenie planów zarzadzania kryzysowego na poziomie województwo, powiat,
gmina.
S³owa kluczowe: zarz¹dzanie kryzysowe, plany zarz¹dzania kryzysowego,
demonstrator oprogramowania do wspomagania tworzenia planów zarz¹dzania
kryzysowego

1

Artyku³ zosta³ przygotowany w ramach realizacji projektu pt. Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne realizowany na
rzecz obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa ze œrodków Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju,
Nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03.
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Summary
Currently in the rapidly changing times, where the key role is to prevent risks, it is
necessary to use the modern methods of information processing. Computer
software supporting the process of developing the crisis management plans gives us
the current situation analysis, the resource control of means and measures, the
rapid exchange of information, the quickly procedures of entities operating ranges,
the documents and legal instruments necessary for the crisis management plans.
This type of computer application primarily contributes to harmonize the
methodology development of crisis management plans at all levels of government,
starting from the commune, the district and the state, while giving the opportunity
to save such an important resource, which is the time.
Keywords: crisis management, crisis management plans, demonstrator of software
which supports the process of making the crisis management plans

1. Dzia³ania przygotowawcze
w obszarze planowania cywilnego
Stale zmieniaj¹ce siê zagro¿enia zarówno naturalne, jak i cywilizacyjne obliguj¹ organy administracji publicznej do prowadzenia aktywnoœci maj¹cej na celu
zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do podejmowania nad
nimi kontroli w drodze zaplanowanych i przemyœlanych przedsiêwziêæ, a tak¿e
odpowiedniego reagowania w przypadku wyst¹pienia sytuacji kryzysowej oraz
usuwanie ich skutków i odtwarzania zasobów infrastruktury krytycznej. Sens
zarz¹dzania kryzysowego polega na takich dzia³aniach, które zapewni¹ bezpieczeñstwo ludnoœci i minimalizuj¹ ryzyko powstania sytuacji kryzysowych,
tworz¹ na okreœlonym obszarze mo¿liwoœci uzyskania „przewagi” nad zagro¿eniami oraz warunki do rozwoju. Co za tym idzie podmioty administracji publicznej wykonuj¹ce zadania na rzecz bezpieczeñstwa i ochrony ludnoœci du¿y nacisk
k³ad¹ na odpowiednie przygotowanie na wypadek wyst¹pienia potencjalnych zagro¿eñ, planowanie dzia³añ, szczegó³owy podzia³ odpowiedzialnoœci i kompetencji, technologie, zagospodarowanie przestrzenne i systemy zabezpieczeñ2.
Z punktu widzenia teorii organizacji i zarz¹dzania, poprzez planowanie rozumieæ nale¿y nie tylko sam proces opracowywania dokumentów planistycznych,
ale równie¿ przygotowanie zasobów oraz dzia³ania natury organizacyjnej zmierzaj¹ce do w³aœciwego przygotowania. Planowanie w myœl procesu zarz¹dzania
kryzysowego sprowadza siê miêdzy innymi do opracowania i aktualizacji planu
zarz¹dzania kryzysowego, dokumentów pochodnych, monitorowania zasobów
si³ i œrodków, a tak¿e zagro¿eñ i ich skutków. Wymienione czynnoœci odbywaj¹
siê poprzez:
2

Zob. K. Sienkiewicz-Ma³yjurek, F.R. Krynojewski: Zarz¹dzanie kryzysowe w administracji publicznej, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 15.
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utrzymywanie w gotowoœci systemu ostrzegania i alarmowania,
zaplanowanie pracy,
l
powo³anie zespo³ów zarz¹dzania kryzysowego
l
organizacjê awaryjnego ruchomego centrum kierowania w obiektach zastêp3
czych ,
l
opracowanie, weryfikacjê i aktualizacjê rozwi¹zañ organizacyjno-prawnych
oraz technicznych z zakresu komunikacji pomiêdzy podmiotami systemu
zarz¹dzania kryzysowego.
W zakresie prowadzonych dzia³añ przygotowawczych znajduje siê równie¿
tworzenie i utrzymanie w sta³ej aktualizacji baz danych typu teleadresowego, materia³owo-sprzêtowego, medycznego i innych, a nawet organizowanie i prowadzenie æwiczeñ i gier o charakterze decyzyjnym w celu przygotowania struktur
zarz¹dzania kryzysowego do skoordynowanego i skutecznego reagowania. Szczególnie wa¿nym aspektem jest przygotowanie ca³ego pakietu rozwi¹zañ niezbêdnych do zabezpieczenia warunków do w³aœciwego kierowania dzia³aniami prowadzonymi w celu zapobiegania skutkom klêski ¿ywio³owej lub zdarzeniom
o znamionach klêski ¿ywio³owej, w tym przygotowanie pod wzglêdem organizacyjno-prawnym zapewniaj¹ce koordynacjê pomocy humanitarnej dla poszkodowanej ludnoœci. Ca³y pakiet aktywnoœci planistycznych koñczy zabezpieczenie
potrzeb materia³owo-technicznych oraz finansowych zapewniaj¹cych realizacjê
przyjêtych przedsiêwziêæ.
Wyszczególnione powy¿ej zadania okreœlone przez art. 4 ustawy z 26 kwietnia
2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym, obejmuj¹ ogólne dzia³ania dotycz¹ce:
l
przygotowania planów zarz¹dzania kryzysowego,
l
przygotowania struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych,
l
przygotowania i utrzymywania zasobów niezbêdnych do wykonywania zadañ
ujêtych w planie zarz¹dzania kryzysowego,
l
utrzymywania baz danych niezbêdnych w procesie zarz¹dzania kryzysowego,
l
przygotowywania rozwi¹zañ na wypadek zniszczenia lub zak³ócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
l
zapewnienia spójnoœci miêdzy planami zarz¹dzania kryzysowego a innymi
planami sporz¹dzanymi w tym zakresie przez w³aœciwe organy administracji
publicznej, których obowi¹zek wykonywania wynika z odrêbnych przepisów.
Priorytetowym zadaniem z zakresu planowania cywilnego jest przygotowanie
planów zarz¹dzania kryzysowego, które tworzy siê na poziomie krajowym,
4
wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym .
l
l

3
4

ust. 1.

G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.): Zarz¹dzanie kryzysowe, Wyd. AON, Narodowej 2013, s. 40.
Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2011 r., nr 22 poz. 114), art. 5,
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2. Cele planu zarz¹dzania kryzysowego
W ujêciu funkcjonalnym celem planu zarz¹dzania kryzysowego jest zapewnienie spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej dany obszar podstawowych warunków do
ochrony przed skutkami katastrof naturalnych i awarii technicznych, nosz¹cych
znamiona klêski ¿ywio³owej oraz innych zagro¿eñ powodowanych przez
cz³owieka5.
Z kolei w ujêciu przedmiotowym g³ówny cel sprowadza siê do systemowego,
skoordynowanego i efektywnego reagowania administracji publicznej na zdarzenia kryzysowe, zapewniaj¹cego w³aœciwe prowadzenie dzia³añ, g³ównie w zakresie odpowiedzialnoœci dotycz¹cej kierowania i nadzoru, informowania, ostrzegania i alarmowania ludnoœci, ³¹cznoœci, ratownictwa, ewakuacji, pomocy
spo³ecznej, medycznej, psychologicznej i porz¹dku publicznego6.
Wszystkie plany zarz¹dzania kryzysowego, niezale¿nie od poziomu administracji publicznej, na którym s¹ tworzone, powinny spe³niaæ trzy podstawowe
wymogi, a mianowicie7:
l
kompleksowoœci – wymóg polegaj¹cy na uwzglêdnieniu wszystkich mo¿liwych zagro¿eñ, które mog¹ wyst¹piæ na danym obszarze, oraz ujêciu wszystkich podmiotów uczestnicz¹cych w przeciwdzia³aniu, reagowaniu i likwidacji skutków sytuacji kryzysowej,
l
funkcjonalnoœci – wymóg polegaj¹cy na zapewnieniu przydatnoœci planu we
wszystkich sytuacjach kryzysowych oraz okreœleniu sta³ych funkcji podmiotów
ratowniczych i pomocniczych we wszystkich fazach zarz¹dzania kryzysowego,
l
u¿ytecznoœci – wymóg polegaj¹cy na przyjêciu jednolitej struktury planów
i formy dokumentów szczegó³owych oraz zapewnieniu prostoty pos³ugiwania
siê dokumentami planistycznymi w przypadku ró¿nych zdarzeñ.
Plan powinien mieæ równie¿ zastosowanie do operacyjnych dzia³añ organów
w³aœciwych do spraw zarz¹dzania kryzysowego (wojewody, starosty, wójta, burmistrza, prezydenta miasta) i podleg³ych im s³u¿b i podmiotów w ka¿dej fazie
prowadzonych dzia³añ.
W katalogu celów szczegó³owych znajduj¹ siê takie oczekiwania, jak:
l
przydzielenie instytucjom i osobom fizycznym z terenu gminy, powiatu, województwa obowi¹zków dotycz¹cych wykonania konkretnych zadañ w okreœlonym miejscu i czasie,
l
ustalenie zale¿noœci kierowania i wspó³dzia³ania miêdzy instytucjami (organizacjami) i wskazanie sposobu koordynacji dzia³añ,
l
okreœlenie, jak ludzie i ich mienie bêd¹ chronieni w czasie sytuacji kryzysowej,
5

Zob. D. Majchrzak: Teoretyczno-praktyczne aspekty opracowania planu zarz¹dzania kryzysowego, Wyd. AON, Warszawa 2012, s. 53. za J. Ziarko, J. Walas-Trêbacz: Podstawy zrz¹dzania kryzysowego, cz. I. – Zarz¹dzanie kryzysowe w administracji publicznej, Wyd. Akademii Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, s. 167.
6
K. Sienkiewicz-Ma³yjurek, F.R. Krynojewski: Zarz¹dzanie kryzysowe…, op. cit., s. 15.
7
Ibidem, s. 53.
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wskazanie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia funkcjonalnoœci, ci¹g³oœci
dzia³añ i integralnoœci infrastruktury krytycznej dla zapobiegania zagro¿eniom, ryzykom lub s³abym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich
skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii,
ataków oraz innych zdarzeñ zak³ócaj¹cych jej prawid³owe funkcjonowanie,
zdefiniowanie personelu, wyposa¿enia, urz¹dzeñ, zaopatrzenia i innych zasobów dostêpnych w ramach w³asnej spo³ecznoœci i firm lub w ramach porozumienia z innymi spo³ecznoœciami lub firmami, które mo¿liwe s¹ do wykorzystania podczas dzia³añ kryzysowych.

3. Struktura planów zarz¹dzania kryzysowego,
tryb ich zatwierdzania i aktualizacji
Struktura (budowa) planów zarz¹dzania kryzysowego powinna byæ oparta
o elementy sk³adowe zdefiniowane w art. 5. ust 2. ustawy z 26 kwietnia 2007 r.
o zarz¹dzaniu kryzysowym. W myœl zawartej w nim idei, plan powinien sk³adaæ
siê z nastêpuj¹cych elementów8:
1) Plan g³ówny zawieraj¹cy:
a) charakterystykê zagro¿eñ oraz ocenê ryzyka ich wyst¹pienia, w tym dotycz¹cych infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagro¿eñ,
b) zadania i obowi¹zki uczestników zarz¹dzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeñstwa,
c) zestawienie si³ i œrodków planowanych do wykorzystania w sytuacjach
kryzysowych.
2) Zespó³ przedsiêwziêæ na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym:
a) zadania w zakresie monitorowania zagro¿eñ,
b) tryb uruchamiania niezbêdnych si³ i œrodków, uczestnicz¹cych w realizacji planowanych przedsiêwziêæ na wypadek sytuacji kryzysowej,
c) procedury reagowania kryzysowego, okreœlaj¹ce sposób postêpowania
w sytuacjach kryzysowych,
d) wspó³dzia³anie miêdzy si³ami, o których mowa w lit. b.
3) Za³¹czniki funkcjonalne planu g³ównego okreœlaj¹ce:
a) procedury realizacji zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego, w tym
zwi¹zane z ochron¹ infrastruktury krytycznej,
b) organizacjê ³¹cznoœci,
c) organizacjê systemu monitorowania zagro¿eñ, ostrzegania i alarmowania,
d) zasady informowania ludnoœci o zagro¿eniach i sposobach postêpowania
na wypadek zagro¿eñ,
e) organizacjê ewakuacji z obszarów zagro¿onych,
f) organizacjê ratownictwa, opieki medycznej, pomocy spo³ecznej oraz pomocy psychologicznej,
8

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu…, op. cit., art. 5, ust. 2.
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g) organizacjê ochrony przed zagro¿eniami charakterystycznymi dla danego
obszaru,
h) wykaz zawartych umów i porozumieñ zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ zawartych w planie zarz¹dzania kryzysowego,
i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód,
j) procedury uruchamiania rezerw pañstwowych,
k) wykaz infrastruktury krytycznej znajduj¹cej siê odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy, objêtej planem zarz¹dzania kryzysowego,
l) priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej.
Treœci planów zarz¹dzania kryzysowego powinny stanowiæ rozwi¹zana mo¿liwe do wykorzystania w sytuacjach bêd¹cych nastêpstwem dzia³ania si³ przyrody,
katastrof i wypadków technicznych oraz wynikaj¹cych z intencjonalnej b¹dŸ niezamierzonej dzia³alnoœci cz³owieka, zdarzeñ naruszaj¹cych bezpieczeñstwo obywateli i porz¹dek publiczny, których skutki mog¹ zagra¿aæ ¿yciu i zdrowiu znacznej liczby ludzi lub gospodarce, a ich likwidacja mo¿liwa jest w przypadku
œcis³ego wspó³dzia³aniu organów administracji publicznej oraz specjalistycznych
s³u¿b, inspekcji, instytucji i organizacji pozarz¹dowych.
Proces przygotowania planów zarz¹dzania kryzysowego powinien uwzglêdniaæ ich spójnoœæ (kompatybilnoœæ) wzglêdem innych obowi¹zuj¹cych w odniesieniu do danego obszaru planów, przygotowanych na bazie odrêbnych przepisów, w tym dokumentacji poszczególnych s³u¿b, stra¿y i inspekcji.
Przyjêty mechanizm opracowania i aktualizacji planów zarz¹dzania kryzysowego powinien przybraæ postaæ cyklu zorganizowanego dzia³ania9. Taki cykl
sk³ada siê z kilku etapów. Pierwszym etapem jest analiza zagro¿eñ, posiadanych
si³ i œrodków. Kolejnym etapem jest sporz¹dzenie planu, uzgadnianie, zatwierdzenie i wdro¿enie poprzez przez szkolenie ludzi, zmiany techniczne i organizacyjne. Ostatnim etapem cyklu jest analiza dotychczasowych efektów stosowania
planu i jeœli to konieczne wprowadzenie korekty planu (aktualizacji)10.
Po zakoñczeniu realizacji wykonania planu zarz¹dzania kryzysowego organ
odpowiedzialny za jego przygotowanie wraz z cia³em opiniodawczo-doradczym
danego szczebla administracji publicznej dokonuje analizy poszczególnych punktów opracowanego dokumnetu, w celu wydania opinii.
W przypadku zgodnoœci cz³onków zespo³u zarz¹dzania kryzysowego (przedstawiciele s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz inne osoby zaproszone do pracy w zespole
przez przewodnicz¹cego) nastêpuje – nierzadko na zorganizowanym specjalnie
w tym celu spotkaniu – podpisanie arkusza uzgodnieñ.
Podpisany plan zarz¹dzania kryzysowego przedk³ada siê do zatwierdzenia,
którego dokonuj¹ odpowiednio:
l
Rada Ministrów – w odniesieniu do krajowego planu zarz¹dzania kryzysowego,
9
Zob. W. Skomra: Zarz¹dzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Wyd.
Presscom, Wroc³aw 2010, s. 75.
10
Ibidem, s. 76.
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Minister w³aœciwy do spraw administracji publicznej, w uzgodnieniu z ministrem w³aœciwym do spraw wewnêtrznych po zasiêgniêciu opinii dyrektora
Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa – w przypadku wojewódzkich planów
zarz¹dzania kryzysowego,
l
Wojewoda – w stosunku do powiatowych planów zarz¹dzania kryzysowego,
l
Starosta – w odniesienie do gminnych planów zarz¹dzania kryzysowego.
Zatwierdzony przez w³aœciwy organ plan zarz¹dzania kryzysowego mo¿e zostaæ
wdro¿ony. W trybie analogicznym do zatwierdzania planów odbywa siê równie¿
ich aktualizacja. Wed³ug przyjêtych wymogów plany powinny podlegaæ systematycznej aktualizacji, a ich cykl planowania nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ dwa lata11.
Ponadto ka¿dy plan zarz¹dzania kryzysowego nale¿y uaktualniaæ, wówczas, gdy
nast¹pi zmiana w przepisach prawnych dotycz¹cych zarz¹dzania kryzysowego,
a tak¿e wówczas, gdy na analizowanym terenie pojawi¹ siê nowe zagro¿enia lub
zintensyfikuj¹ siê zagro¿enia ju¿ znane mog¹ce spowodowaæ sytuacjê kryzysow¹.
l

4. Analiza i ocena zawartoœci planów zarz¹dzania kryzysowego
Realizacja wybranych prac badawczych12, jak równie¿ kolejnych etapów projektu pt. „Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu
o nowoczesne technologie informatyczne” uwypukli³a liczne problemy zwi¹zane
z opracowywaniem i form¹ planów zarz¹dzania kryzysowego na wybranych
szczeblach administracji publicznej.13
Wyniki przeprowadzonych analiz i ocen pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
1. Stwierdza siê, ¿e:
l interpretacja terminów funkcjonuj¹cych w obszarze zarz¹dzania kryzysowego ma zró¿nicowany charakter,
l obowi¹zuj¹ca na mocy przepisów prawa struktura planów zarz¹dzania kryzysowego nie jest zachowana na wszystkich poziomach administracji
l ró¿norodny sposób oceny ryzyka,
l opracowanie map ryzyka i map zagro¿eñ, dokonywane jest w zró¿nicowany
sposób,
l procedury reagowania kryzysowego, okreœlaj¹ce sposób postêpowania
w sytuacjach kryzysowych prezentowane s¹ ró¿nych formach
2. Obserwuje siê:
l ró¿norodne podejœcie do opracowywania siatek bezpieczeñstwa zarówno
w odniesieniu do zagro¿eñ, jak i zadañ podmiotów,
11

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu…, op. cit., art. 5, ust. 3.
M. Gikiewicz: Praca naukowo-badawcza w³asna pt. „Analiza porównawcza planów zarz¹dzania
kryzysowego na szczeblu wojewódzkim”, Nr MN – 422/22/11, Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej.
13
Projekt pt. „Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” realizowany na rzecz obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa, finansowany ze œrodków Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju, Nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03.
12
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stosowanie ró¿nego rodzaju prezentacji graficznych siatek bezpieczeñstwa,
pewn¹ niespójnoœæ w stosowaniu nazewnictwa podmiotów,
l niedok³adnoœæ i rozbie¿noœæ w okreœlaniu zagro¿eñ przez s³u¿by, inspekcje, stra¿e i organy samorz¹dowe,
l zró¿nicowany charakter dokonywanych zestawieñ si³ i œrodków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych oraz tryb ich uruchamiania na wypadek sytuacji kryzysowych.
Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, i¿ osoby odpowiedzialne za opracowywanie
planu zarz¹dzania kryzysowego, szczególnie na poziomie gminy i powiatu, s¹
dodatkowo odpowiedzialne za sprawy dotycz¹ce obrony cywilnej, przygotowañ
obronnych, a tak¿e opracowywanie szeregu innych planów wynikaj¹cych z niezale¿nych przepisów. Przyk³adem mog¹ byæ tu: plan obrony cywilnej, plan operacyjny ochrony przed powodzi¹, plan ochrony zabytków, plany œwiadczeñ osobistych i rzeczowych itd.
Wobec powy¿szego jednym z postulatów, uwzglêdniaj¹cych realne problemy
kadrowo-finansowo-organizacyjno-merytoryczne jest ujednolicenie struktury
i sposobu sporz¹dzania planów zarz¹dzania kryzysowego na poszczególnych poziomach administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Standaryzacja w tym zakresie
wydaje siê konieczna. Jest to szczególnie zasadne w obliczu koniecznoœci podejmowania dzia³añ w warunkach sytuacji kryzysowej.
l
l

5. Aplikacja Risko w procesie wspomagania tworzenia planów
zarz¹dzania kryzysowego na poziomie województwo,
powiat, gmina
W obliczu dookreœlonych celów determinuj¹cych zasadnoœæ opracowywania
planów zarz¹dzania kryzysowego, diagnozy dokonanej na podstawie analizy poszczególnych sk³adowych planów oraz koniecznoœci ich cyklicznej aktualizacji
za zasadne nale¿y uznaæ opracowanie i wdro¿enie jednolitego oprogramowania
komputerowego wspomagaj¹cego tworzenie poszczególnych elementów planu
zarz¹dzania kryzysowego, a w konsekwencji ca³ego planu zgodnego z wymogami
ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym. Maj¹c na uwadze z³o¿onoœæ, a zarazem istotê problematyki konsorcjum naukowo-przemys³owe
w sk³adzie:
l
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej,
l
Akademia Obrony Narodowej,
l
Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnej RP,
l
Asseco Poland S.A.,
l
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo¿arowej – Pañstwowy Instytut Badawczy,
w ramach realizowanych prac badawczo-rozwojowych przyst¹pi³o do opracowania demonstratora oprogramowania wspomagaj¹cego tworzenie planów
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zarz¹dzania kryzysowego na poziomach województwo, powiat, gmina. Programowany demonstrator, testowany w œrodowisku rzeczywistym, po jego pozytywnym zweryfikowaniu stanowiæ bêdzie punkt wyjœciowy do przygotowania
w³aœciwego oprogramowania dedykowanego pracownikom realizuj¹cym zadania
z zakresu zarz¹dzania kryzysowego z poziomu województwo, powiat, gmina.
Demonstrator oprogramowania, o którym mowa, zbudowany jest z trzech
czêœci, tj.:
l
Bazy wiedzy,
l
Konfiguracji,
l
Zarz¹dzania kryzysowego.
Okno menu g³ównego demonstratora programowania zaprezentowano na
rys. 1.

Rys. 1. Widok okna g³ównego demonstratora oprogramowania wspomagaj¹cego tworzenie planów
zarz¹dzania kryzysowego na szczeblu województwo, powiat, gmina
îród³o: Dokumentacja techniczna projektu Zintegrowany system budowy planów zarz¹dzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne.
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5.1. Baza wiedzy
Czêœæ pierwsza demonstratora poœwiêcona bazie wiedzy zawiera s³ownik pojêæ z zakresu bezpieczeñstwa i ochrony ludnoœci wraz ze Ÿród³em definicji i mo¿liwoœci¹ ich edycji. Spoœród ponad 860 pojêæ znajduj¹cych siê w tej zak³adce
hase³ u¿ytkownik aplikacji mo¿e na kilka sposobów wyszukaæ definicjê interesuj¹cego go pojêcia. Obok s³ownika pojêæ w czêœci bazodanowej wiedzy znajduje
siê wykaz europejskich i narodowych aktów prawnych oraz dokumentów o charakterze formalno-prawnym odwo³uj¹cych siê do problematyki bezpieczeñstwa,
ochrony ludnoœci, obrony cywilnej, zarz¹dzania kryzysowego, w tym infrastruktury krytycznej. Podobnie jak w przypadku definicji, u¿ytkownik mo¿e odszukaæ konkretny dokument wed³ug kryterium nazwy lub daty sporz¹dzenia. Baza
wiedzy s³u¿y uporz¹dkowaniu aparatu pojêciowego i ujednoliceniu podejœcia
w obszarze zarz¹dzania kryzysowego.
5.2. Konfiguracja
Czêœæ druga poœwiêcona jest konfiguracji i podzielona zosta³a na nastêpuj¹ce
elementy:
l
U¿ytkownicy,
l
Podmioty,
l
Œrodki,
l
Zagro¿enia,
l
Komunikaty.
Ka¿dy z nadmienionych elementów jest kluczowy dla przetwarzania danych
na rzecz przygotowywania poszczególnych elementów planu zarz¹dzania kryzysowego danego szczebla.
Zak³adka u¿ytkownika pozwala miêdzy innymi na wyszukiwanie konkretnego u¿ytkownika, dokonywanie przegl¹du danych przez niego zamieszczonych,
a tak¿e edycji konta danego u¿ytkownika.
Element poœwiêcony podmiotom umo¿liwia dodawanie kategorii podmiotu,
ich wyszukiwanie i edycjê. Ponadto zak³ada mo¿liwoœæ dodawania zadañ i obowi¹zków dla danej kategorii podmiotu, podgl¹du i edycji zadañ i obowi¹zków
przypisanych do kategorii podmiotów oraz dzia³ania w zakresie usuwania, czy to
zadañ i obowi¹zków, czy kategorii podmiotu.
Czêœæ dotycz¹ca œrodków s³u¿y utworzeniu kategorii œrodków dla wybranej
kategorii zasobu, a tak¿e dokonywaniu edycji szczegó³ów kategorii œrodków, ich
wyszukiwaniu i usuwaniu.
W czêœci dotycz¹cej zagro¿eñ, u¿ytkownik posiada mo¿liwoœæ dodawania nowych kategorii zagro¿eñ, wyszukiwania i przegl¹du szablonów zagro¿eñ wprowadzonych ju¿ do bazy, jak równie¿ edytowania szczegó³ów kategorii zagro¿enia
oraz ich usuwania. Poza opcj¹ dodawania, przegl¹du, edycji i usuwania nowych
kategorii zagro¿eñ ta same uprawnienia przys³uguj¹ u¿ytkownikowi w odniesieniu do nowych szablonów scenariuszy zagro¿eñ.
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Ostatni z elementów w czêœci Konfiguracja zwi¹zany jest z komunikatami.
Mog¹ one byæ dodawane, tworzone lub wyszukiwane przez w³asn¹ lub inn¹ jednostkê administracyjn¹. Wysy³ane i odbierane komunikaty dotycz¹ bie¿¹cych
informacji o kryzysie, awarii lub innych zdarzeniach, dlatego te¿ u¿ytkownik
w zakresie ich obróbki posiada prawo nie tylko do odczytu i przesy³u, ale równie¿
selekcji, edycji, tworzenia od nowa i kasowania. Panel konfiguracji zak³ada stopniowalnoœæ uprawnieñ u¿ytkowników, którzy s¹ podzieleni na ró¿ne kategorie
u¿ytkowników, posiadaj¹cych mniejsze lub wiêksze mo¿liwoœci w zakresie
podgl¹du i edycji poszczególnych sk³adowych demonstratora oprogramowania.
O przydziale uprawnieñ poszczególnym podmiotom decyduje administrator
systemu.
5.3. Zarz¹dzanie kryzysowe
Najwa¿niejszy element demonstratora oprogramowania o nazwie Risko wi¹¿e
siê z panelem zarz¹dzanie kryzysowe podzielonym dodatkowo na modu³y, takie
jak:
l
Obszary,
l
Zasoby,
l
Zagro¿enia,
l
Procedury,
l
Dokumenty,
l
Plany,
l
Zestawienie Œrodków.
Modu³ pierwszy (Obszary) pozwala u¿ytkownikowi na wybór z katalogu obszarów interesuj¹cego go obszaru (w³asnego lub innego), przy czym mo¿liwoœæ
wprowadzania i edycji danych dotyczyæ bêdzie jedynie tego obszaru, dla którego
nadane mu zosta³y uprawnienia edycji, tj. tego, do którego u¿ytkownik nale¿y.
Weryfikacja danych mo¿liwa jest w doniesieniu do wyœwietlania mapy obszaru,
dodawania obiektów na mapie, edycji ich kszta³tów, kolorów i nazw, charakterystyki powierzchni, demografii, a nawet infrastruktury.
Zak³adka Zasoby pozwala na utworzenie nowego podmiotu, w tym jego nazwy, danych teleadresowych i kontaktowych czy przypisanie do kategorii g³ównej i ustawienie po³o¿enia na mapie. Nie brak równie¿ mo¿liwoœci selekcji, edycji, usuwania, podmiotów oraz przypisanych do nich œrodków. Demonstrator
oprogramowania zak³ada opcjê dodawania scenariuszy zagro¿eñ, ocenê ryzyka
w oparciu o ocenê prawdopodobieñstwa ich wyst¹pienia oraz ocenê skutków
w odniesieniu do ludzi, mienia, œrodowiska oraz skutków spo³ecznych.
Przygotowanie procedur w prezentowanej aplikacji jest procesem doœæ z³o¿onym. Uwarunkowane jest to koniecznoœci¹ wykonania wielu czynnoœci, które
pozwalaj¹ na zapisanie procedury w systemie. Autorzy aplikacji zwracaj¹ uwagê
na fakt, i¿ implementacjê procedury determinuje poprawne wykonanie trzech
etapów zwi¹zanych z:
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dodawaniem czynnoœci wykonywanych przez poszczególne podmioty realizuj¹ce procedurê,
l
uzupe³nieniem metryki procedury,
l
wype³nieniem pól, które opisuj¹ sam¹ procedurê.
Rozwijaj¹c modu³ Dokumenty, u¿ytkownik bêdzie mia³ dostêp do za³¹czników, dla których mo¿na zdefiniowaæ trzy cechy charakterystyczne. S¹ nimi: etykieta, kategoria przynale¿noœci oraz status (aktywny b¹dŸ nieaktywny). Umo¿liwia to u¿ytkownikowi przegl¹danie, edytowanie, dodawanie i usuwanie po
nazwie, kategorii lub statusie.
W zak³adce Plany mieœci siê zestawienie wprowadzonych elementów planu
zarz¹dzania kryzysowego, co przyczynia siê do osi¹gniêcia rezultatu koñcowego – ca³ego planu zarz¹dzania kryzysowego danego szczebla administracyjnego. Etap pracy nad planem mo¿na oznaczaæ poprzez wybór statusu: tworzony,
uzgadniany, oddany do akceptacji, obowi¹zuj¹cy.
Ostatnim z modu³ów w czêœci zarz¹dzanie kryzysowe jest modu³ Zestawienie
œrodków, który umo¿liwia dokonywanie zmian w zakresie dodawania, edycji,
usuwana i przynale¿noœci œrodków bêd¹cych w dyspozycji wczeœniej okreœlonych podmiotów.
Ka¿dy ze wspomnianych modu³ów pozostaje w korelacji z innymi, umo¿liwiaj¹c w koñcowym efekcie stworzenie planu zarz¹dzania kryzysowego dla
szczebli województwo, powiat, gmina.
Prezentowany demonstrator oprogramowania to aplikacja nie tylko wspomagaj¹ca opracowanie planu zarz¹dzania kryzysowego, ale równie¿ jego aktualizacjê, zarz¹dzanie bazami danych w przypadku koniecznoœci podejmowania
dzia³añ w sytuacji kryzysowej. Pozwala ona równie¿ na podgl¹d obowi¹zuj¹cych
rozwi¹zañ, procedur, zasobów w podleg³ych lub s¹siednich jednostkach administracyjnych. To oprogramowanie s³u¿¹ce tak¿e do zarz¹dzania informacj¹ w sytuacjach nadzwyczajnych. Ostatni¹ ze wskazanych w³aœciwoœci aplikacji potwierdzaj¹ przeprowadzone testy w warunkach stresu. Stanowi¹ one przedmiot
rozwa¿añ opisanych w osobnej publikacji.
l

Podsumowanie
Obecnie, w dynamicznie zmieniaj¹cych siê czasów, gdzie kluczow¹ rolê odgrywa zapobieganie zagro¿eniom lub minimalizacja ryzyka ich wyst¹pienia konieczne jest korzystanie i stosowanie nowoczesnych metod przetwarzania informacji. Oprogramowanie komputerowe o odpowiednich w³aœciwoœciach,
zbli¿onych do prezentowanego demonstratora oprogramowania Risko, wspomaga nie tylko sam proces opracowywania planu zarz¹dzania kryzysowego, ale równie¿ daje mo¿liwoœæ bie¿¹cej analizy sytuacji, kontroli si³ i œrodków, szybkiej wymiany informacji i dotarcia do procedur, zakresów dzia³ania podmiotów,
dokumentów, a tak¿e prawnych podstaw dzia³ania. Ponadto oprogramowanie
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prezentowanego typu przyczynia siê do ujednolicenia metodyki opracowania
planów zarz¹dzania kryzysowego na poziomie administracji samorz¹dowej, poczynaj¹c od gminy przez powiat a¿ po województwo. Elektroniczne zarz¹dzanie
planem pozawala równie¿ oszczêdzaæ czas, który w obliczu sytuacji kryzysowych
ma wartoœæ bezcenn¹.
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Wp³yw samoewakuacji na wybrane parametry
ruchu drogowego podczas masowej ewakuacji
ludnoœci – czêœæ 11
Influence of Volunteer Evacuation for Some Road
Traffic Parameters During Mass Evacuation
of People – Part 1
Omówienie
Artyku³ przedstawia wyniki analizy wybranych parametrów ruchu drogowego
w warunkach masowej ewakuacji ludnoœci. W czêœci pierwszej g³ówn¹ uwagê
zwrócono na wp³yw samoewakuacji na prêdkoœci pojazdów, czas ich przebywania
i œrednie dystanse pokonywane w sieci drogowej strefy ewakuacji.
Artyku³ rzuci³ œwiat³o na wieloaspektowoœæ i z³o¿onoœæ problematyki modelowania ruchu podczas masowej ewakuacji ludnoœci. Ponadto, ukazano mo¿liwe
obszary zastosowañ oprogramowania VISSIM w symulacji ruchu w ramach masowej
ewakuacji ludnoœci.
S³owa kluczowe: samoewakuacja, ewakuacja masowa, VISSIM, ruch drogowy

Summary
Traffic modeling is an integral aspect of mass evacuation of people issues. Usage
of the transport engineering output allows to get information crucial in management
(planning, organizing, leading and controlling) processes related with safety of both
evacuated and evacuating people.
VISSIM® (PTV Group®), as a computational, transport engineering tool, is
worth to mention. It is widely used by subjects managing the road traffic. In spite
of the fact, that the VISSIM is not directly dedicated to mass evacuation simulation
needs, the VISSIM dynamic assessment module makes possible to get information
concerning evacuation parameters.
1
Artyku³ zosta³ przygotowany z uwzglêdnieniem wyników statutowej pracy naukowo-badawczej
pt. Badanie przestrzeni publicznej – skala i wp³yw samoewakuacji ludnoœci na ewakuacjê masow¹. Numer tematu: S/E – 422/5/13.
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As a result of 45 VISSIM simulations, the authors gathered data concerning
average vehicles speed distribution, vehicle distance distribution and distribution of
times dedicated to vehicles present in the road net. In general, it was proved, that
volunteer evacuation could have negative influence for traffic conditions during
mass evacuation of people. Raising volunteer evacuation scale caused raising the
vehicle distances and times parameters.
As far as the authors are concerned, further research is needed – the research
directed to elementary analysis of traffic determinants as well as further VISSIM
application possibilities in mass evacuation reality.
Keywords: volunteer evacuation, mass evacuation, VISSIM, road traffic

Wprowadzenie
Analizuj¹c doniesienia medialne z ró¿nych stron œwiata, mo¿na dojœæ do
wniosku, ¿e samoewakuacja jest jednym z najczêœciej wykorzystywanych sposobów ochrony ludnoœci w obliczu zagro¿eñ bezpieczeñstwa militarnego i powszechnego2. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e pozwala ona zaoszczêdziæ zasoby podmiotów
zarz¹dzania kryzysowego i ich wykonawczych odpowiedników – zasoby, które
dziêki temu mog¹ zostaæ dysponowane do realizacji innych zadañ na rzecz bezpieczeñstwa spo³ecznoœci lokalnych.
Jednak¿e niezwykle trudno o sytuacjê, kiedy to wszystkie osoby znajduj¹ce siê
w strefie zagro¿enia mog¹ siê z niej samodzielnie ewakuowaæ do strefy uznawanej
w danym momencie za bezpieczn¹. Osoby starsze, niedo³ê¿ne, z niepe³nosprawnoœciami, hospitalizowane czy te¿ przebywaj¹ce w placówkach penitencjarnych
wymagaj¹ ewakuacyjnej opieki ze strony pañstwa. Poddanie ich samoewakuacji
to dzia³anie wyj¹tkowo ryzykowne w stosunku do nich samych, a tak¿e w odniesieniu do osób znajduj¹cych siê w ich bezpoœrednim otoczeniu. Samoewakuacja
prowadzona jest wiêc przewa¿nie równolegle z ewakuacj¹ zorganizowan¹,
wi¹¿¹c¹ siê z zapewnieniem pojazdów komunikacji zbiorowej i/lub przewodników grup pieszych. Stanowi to wyzwanie dla osób staraj¹cych siê uchwyciæ tê
problematykê w sposób in¿ynierski3.
Rozwijaj¹c powy¿sz¹ myœl, o ile ewakuacja z obiektów budowlanych wi¹¿e siê
g³ównie z prowadzeniem badañ nad potokami osób pieszych, o tyle charakter
masowej ewakuacja ludnoœci determinuje koniecznoœæ dodatkowego skupienia
uwagi na zagadnieniach z szerokiego zakresu in¿ynierii transportu4. Wyniki ana2
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/03/25/japan.nuclear.disaster/ (26.01.2015 r., 15:47),
http://www.ready.gov/evacuating-yourself-and-your-family (26.01.2015 r., 15:55), SLG 101: Guide for
All-Hazard Emergency Operations Planning, FEMA, 1996, http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12616304 (26.01.2015 r., 16:02).
3
Szerzej, P. Tofi³o, M. Cisek, K. £¹cki: Selection of Evacuation Scenarios for Evacuation Simulations, Zeszyty Naukowe SGSP 2012, nr 44, s. 99–109.
4
Szerzej, J. de Dios Ortuzar, L.G. Willumsen: Modelling Transport, 4th Edition, WILEY, Chichester 2011, s. 1–26, S. Gaca, W. Suchorzewski, M. Tracz: In¿ynieria ruchu drogowego, Wydawnictwa
Komunikacji i £¹cznoœci, Warszawa 2011, s. 132–162.
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lizy literatury przedmiotu sk³aniaj¹ ku przekonaniu o licznych próbach implementacji ró¿nych aspektów ewakuacji na przedmiotowy grunt. By³y to m.in. analiza behawioralna ewakuowanych5, wielokryterialne modelowanie masowej
ewakuacji ludnoœci w skali miasta6 i regionu7, modelowanie ewakuacji z dzielnic
handlowych8 oraz w obliczu zagro¿eñ chemicznych9. Mo¿na jednak odczuæ brak
opracowañ, w których opisany by by³ wp³yw samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê ludnoœci w³aœnie w œwietle dorobku in¿ynierii transportu.
Powy¿sze rozwa¿ania stanowi¹ wprowadzenie do eksploracji wspomnianej problematyki. Autorzy przyjêli za cel uzyskanie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. W jaki sposób samoewakuacja mo¿e wp³ywaæ na przebieg masowej ewakuacji ludnoœci?
2. Jakie parametry ruchu drogowego s¹ kluczowe w optyce masowej ewakuacji ludnoœci?
3. W jaki sposób skala samoewakuacji determinuje wspomniane parametry?
W artykule przedstawiono wybrane wyniki symulacji komputerowych przeprowadzonych w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie w ramach statutowej pracy naukowo-badawczej nr S/E-422/5/13 pt. Badanie przestrzeni publicznej – skala i wp³yw samoewakuacji ludnoœci na ewakuacjê masow¹. Wykorzystano
w nich program do modelowania ruchu w skali mikro VISSIM®.
Podjêty wysi³ek badawczy skutkowa³ rzuceniem œwiat³a na wieloaspektowoœæ
masowej ewakuacji ludnoœci, szczególnie modelowania potoków pojazdów opuszczaj¹cych strefê zagro¿enia.

1. Samoewakuacja a zorganizowane aspekty masowej ewakuacji
ludnoœci
Termin masowa ewakuacja ludnoœci nie zosta³ zdefiniowany w polskich aktach
prawnych. Atrybut masowoœci funkcjonuje co prawda w dokumentach normatywnych Szefa Obrony Cywilnej Kraju10, jednak¿e o charakterze omawianej ewakuacji stanowi kontekst, w jakim jest ona opisywana, nie zaœ bezpoœrednie, definicyjne odniesienia.
5

A. Pel, M. Bliemer, S. Hoogendoorn: Modelling Traveller Behavior under Emergency Evacuation Conditions, European Journal of Transport and Infrastructure Research 2011, nr 11(2), s. 166–193.
6
Luliang TANG, Xue YANG, Fangzhen HUANG, Hong Xu, Qingquan LI: A New Models for
Emergency Evacuation under the Disaster Condition, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote
Sensing and Spatial Information Sciences 2012, Vol. I-2, s. 195–202.
7
M. Naser, Sh.C. Birst: Mesoscopic Evacuation Modeling for Small- to Medium-Sized Metropolitan Areas, Advanced Traffic Analysis Center Upper Great Plains Transportation Institute North Dakota
State University 2010.
8
M.D. Rossetti, Quingbiao Ni, T. Sattar: Simulating Large-Scale Evacuation Scenarios in Commercial Shopping Districts – Methodologies and Case Study, Raport z projektu Grant Award Number
2008-ST-061-TS003.
9
E. Kaisar, S. Parr, P. Scarlatos: Traffic Simulation Modeling for an Urban Chemical Disaster:
Emergency Evacuation Development and Case Study, LACCEI’2010, Peru, materia³y pokonferencyjne.
10
Instrukcja Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie ewakuacji ludnoœci, zwierz¹t i mienia na wypadek masowego zagro¿enia, Warszawa 2008.
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Opieraj¹c siê na wynikach analizy literatury przedmiotu, bior¹c przy tym pod
uwagê ró¿norodne ujêcia masowej ewakuacji ludnoœci prezentowane przez teoretyków i praktyków w Polsce i na œwiecie, mo¿na ni¹ nazwaæ przemieszczanie (siê)
ludnoœci z miejsc, gdzie wystêpuj¹ zagro¿enia, do miejsc bardziej bezpiecznych,
wymagaj¹ce uruchamiania ewakuacyjnego mechanizmu ochrony ludnoœci. Na
mechanizm ten sk³adaj¹ siê kolejno:
1) przejêcie odpowiedzialnoœci za ewakuacjê przez w³aœciwe organy administracji pañstwowej i podjêcie decyzji o ewakuacji,
2) alarmowanie ludnoœci,
3) przemieszczanie (siê) ludnoœci po zewnêtrznych, w kontekœcie obiektów budowlanych, drogach ewakuacji,
4) rozlokowanie ludnoœci w punktach przyjêcia,
11
5) powrót ludnoœci do domów .
Wprowadzono wiêc jakoœciowe kryterium podzia³u ewakuacji na tê masow¹
(w przypadku spe³nienia powy¿szych wymagañ) b¹dŸ interwencyjn¹ (w przypadku niespe³nienia)12.
Natomiast samoewakuacja jest uwa¿ana za formê ochrony ludnoœci przed zagro¿eniami, a zarazem rodzaj ewakuacji w podziale uwzglêdniaj¹cym specyfikê
zarz¹dzania ni¹13. Mo¿e przebiegaæ w sposób zorganizowany (w drodze og³oszenia przez podmioty zarz¹dzania kryzysowego lub kieruj¹cego dzia³aniami ratowniczymi koniecznoœci samodzielnego przemieszczenia siê do miejsc bardziej bezpiecznych ni¿ strefa aktualnego przebywania) lub spontanicznie (jako
behawioralna odpowiedŸ na krytycznie niskie poczucie bezpieczeñstwa).
W tym miejscu pojawia siê pytanie o potencjalny wp³yw samoewakuacji na
masow¹ ewakuacjê ludnoœci. Najbardziej istotnych determinantów omawianego
wp³ywu nale¿y w pierwszej kolejnoœci doszukiwaæ siê w aspektach14:
– wp³ywu zagro¿eñ wtórnych (powodowanych ewakuacj¹) na pomoc medyczn¹
podczas przemieszczania i rozlokowania osób ewakuowanych,
– wp³ywu zagro¿eñ wtórnych na funkcjonowanie zespo³u za³adowczego na œrodki transportu podczas rozlokowania osób ewakuowanych,
– wp³ywu zagro¿eñ wtórnych na funkcjonowanie zespo³u rozdzielczego podczas
przemieszczania i rozlokowania osób ewakuowanych.
Analiza powy¿szego zestawienia pozwala uzmys³owiæ, ¿e we wzajemnej relacji
samoewakuacja – masowa ewakuacja ludnoœci niezwykle istotny jest wp³yw zagro¿eñ wtórnych, a tak¿e problematyka procesu przemieszczania (siê) ludnoœci.
11
Szerzej, P. Gromek: Organizacja masowej ewakuacji ludnoœci w Polsce, rozprawa doktorska,
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, 2014, s. 20–33.
12
P. Gromek: Organizacja…, s. 33.
13
M. Simonova, P. Polednak: Rescue and evacuation operations in the intervention, [w:] Emergency evacuation of people from buildings, red. P. Kêpka, W. Jaskó³owski, Wydawnictwo BEL Studio
Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 328.
14
Szerzej, P. Gromek, W. Gawroñski, R. Wróbel: Wp³yw samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê
ludnoœci w Polsce – wprowadzenie do problematyki, Zeszyty Naukowe SGSP 2014, nr 51 (3), s. 81.
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Truizmem jest wiêc stwierdzenie, ¿e samoewakuacja mo¿e generowaæ zagro¿enia
wtórne – zagro¿enia, wp³ywaj¹ce na uwarunkowania transportu osób ewakuowanych (samoewakuuj¹cych siê). Oczywistym rezultatem materializacji tego
wp³ywu zdaje siê byæ liczba pojazdów poruszaj¹cych siê w sieci dróg strefy ewakuacji. Im wiêksza skala samoewakuacji, tym wiêkszej liczby pojazdów w jednostce czasu nale¿y siê spodziewaæ. Uwidacznia siê w ten sposób najbardziej oczywisty mechanizm wp³ywu samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê ludnoœci.
Mechanizm ten jest zwi¹zany z natê¿eniem ruchu na drogach ewakuacji i wszelkimi, przedmiotowymi implikacjami.

2. Parametryzacja masowej ewakuacji ludnoœci w œwietle
uwarunkowañ ruchu drogowego z wykorzystaniem VISSIM
W tym miejscu pojawia siê pytanie o to, przez jakie wielkoœci scharakteryzowaæ ruch drogowy w obliczu masowej ewakuacji ludnoœci. W toku przedmiotowej analizy, autorzy wykorzystali narzêdzie opracowane przez firmê PTVGroup® – VISSIM®.
VISSIM jest symulatorem ruchu miejskiego. To mikroskopowy, o sta³ym
kroku czasowym i oparty na zdarzeniach, model symulacyjny dedykowany modelowaniu ruchu miejskiego i funkcjonowania komunikacji zbiorowej (w tym
potoków pieszych). Umo¿liwia dokonywanie analiz warunków ruchu indywidualnego (samochody osobowe, osoby piesze) oraz komunikacji zbiorowej (pojazdy
komunikacji zbiorowej).
W procesie symulacji bierze siê pod uwagê m.in.:
– konfiguracjê pasów ruchu (strukturê sieci drogowej),
– strukturê rodzajow¹ ruchu (rodzaje uczestników ruchu i relacje pierwszeñstwa
ruchu, jakie zachodz¹ miêdzy nimi),
– wp³yw sygnalizacji œwietlnej,
– regu³y pierwszeñstwa ruchu,
– uk³ad po¿¹danych kierunków ruchu i przypisane tym kierunkom poszczególne
rodzajów pojazdów (w oparciu o macierz ‘Ÿród³o-cel’),
– strefy ograniczonej prêdkoœci ruchu,
– wielopoziomowoœæ tras w sieci ruchu.
Cech¹ charakterystyczn¹ tego narzêdzia in¿ynierskiego jest sparametryzowana i wykorzystywana w symulacjach tzw. logika jazdy za liderem (Wiedemann,
1974)15. W znacznym uproszczeniu polega ona na tym, ¿e kierowca pojazdu poruszaj¹cego siê z wiêksz¹ prêdkoœci¹ zaczyna hamowaæ w sytuacji osi¹gniêcia swojego indywidualnego progu percepcji pojazdu, który porusza siê przed nim wolniej. Z uwagi na brak mo¿liwoœci dok³adnego okreœlenia prêdkoœci pojazdu
jad¹cego wolniej, kierowca pojazdu za nim hamuj¹cego zmniejsza swoj¹ prêd15

Szerzej, R. Wiedemann: Simulation des Strassenverkehrsflusses, Schriftenreihe des Instituts für
Verkehrswesen der Universität Karlsruhe, Karlsruhe 1974.
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koœæ tak d³ugo, a¿ osi¹gnie prêdkoœæ ni¿sz¹ ni¿ pojazd jad¹cy przed nim, po czym
przyspiesza do osi¹gniêcia kolejnego progu percepcji. Idea ta zosta³a rozwiniêta
w latach kolejnych o teoretyczne podstawy zachowañ kierowców na drogach
miejskich wielopasowym (Wiedemann 1991)16 oraz na autostradach (Wiedemann 1999)17. Wspomniane modele teoretyczne zosta³y zaimplementowane do
symulatora VISSIM (istnieje mo¿liwoœæ ich wy³¹czenia).
VISSIM umo¿liwia symulacje ruchu drogowego poprzez modelowanie statyczne lub dynamiczne. W pierwszym przypadku u¿ytkownik okreœla szczegó³owo
rozk³ady ruchu (punkty wjazdu pojazdów do sieci, kierunki ich jazdy, regu³y ruchu, prêdkoœci itp.). Natomiast modelowanie dynamiczne opiera siê na macierzy
Ÿród³o-cel, opisuj¹cej jedynie pocz¹tkowe za³o¿enia symulacji, tj. liczbê pojazdów przemieszczaj¹cych siê pomiêdzy poszczególnymi strefami. Program sam
oblicza optymalne rozk³ady ruchu, kolokwialnie ujmuj¹c, pozostawiaj¹c kierowcom dowolnoœæ w wyborze trasy w oparciu o wczeœniejsze doœwiadczenia drogowe (korki itp.).
Omawiany program nie zosta³ stworzony do modelowania ruchu podczas masowej ewakuacji ludnoœci. Niemniej jednak funkcjonalnoœci dynamicznego modelowania ruchu pozwalaj¹ dokonaæ symulacji w³aœciwych scenariuszy, dostarczaj¹c istotnych informacji dotycz¹cych wartoœci takich parametrów, jak
m.in.:
– prêdkoœci rzeczywiste poszczególnych rodzajów pojazdów,
– sumaryczne i œrednie (w przeliczeniu na pojedynczy pojazd) czasy przebywania
grup poszczególnych rodzajów pojazdów w sieci drogowej strefy ewakuacji,
– sumaryczne i œrednie (w przeliczeniu na pojedynczy pojazd) dystanse pokonywane przez grupy poszczególnych rodzajów pojazdów w ramach sieci drogowej
strefy ewakuacji,
– liczby zatrzymañ (przystanków) pojazdów przed zdefiniowanymi punktami
pomiarowymi (tzw. licznikami kolejek),
– liczby pojazdów konstytuuj¹cych kolejki przed zdefiniowanymi punktami pomiarowymi (tzw. licznikami kolejek),
– d³ugoœci kolejek przed zdefiniowanymi punktami pomiarowymi (tzw. licznikami kolejek).
W oparciu o wyniki analizy intuicyjnej za³o¿ono, ¿e wymienione powy¿ej parametry s¹ kluczowe z punktu widzenia zarz¹dzania masow¹ ewakuacj¹ ludnoœci
(planowania, organizowania, przewodzenia, kontrolowania), w tym samoewakuacj¹. Charakteryzuj¹ bowiem przepustowoœæ dróg ewakuacji w strefie ewakuacji.
Ich wartoœci mog¹ pe³niæ rolê przes³anek w procesach projektowania i realizacji
dzia³añ ukierunkowanych na optymalizacjê w³aœciwego ruchu drogowego. W ni16

Szerzej, R. Wiedemann: Modelling of RTI-Elements on multi-lane roads, [w:] Advanced Telematics in Road Transport, Commission of the European Community, DG XIII, Brussels, 1991.
17
Szerzej, VISSIM 5.30. Podrêcznik u¿ytkownika, PTV Planung Transport Verkehr AG, Karlsruhe
2010, s. 135–136, 147–149.
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niejszym artykule skupiono siê na parametrach w³aœciwych prêdkoœciom œrednim,
dystansom i czasom przebywania pojazdów w sieci drogowej strefy ewakuacji.

3. Samoewakuacja a wartoœci parametrów ruchu drogowego
podczas masowej ewakuacji ludnoœci na przyk³adzie ¯oliborza
Na potrzeby okreœlenia wp³ywu samoewakuacji na wartoœci parametrów ruchu
drogowego podczas masowej ewakuacji ludnoœci pos³u¿ono siê przyk³adem warszawskiej dzielnicy ¯oliborz. Wybór zosta³ dokonany z uwagi na zró¿nicowanie
sieci transportowej (obecnoœæ dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych
i gminnych), a tak¿e relatywnie wysoki stopieñ znajomoœci dzielnicy (ponad 10-letnie ratownicze doœwiadczenie zawodowe wspó³autora niniejszego opracowania).
Na rys. 1 i 2 przedstawiono podzia³ ¯oliborza na podstrefy ewakuacji na tle
w³aœciwej im infrastruktury kolejno drogowej i budowlanej, determinuj¹cych
ten podzia³. Z uwagi na czytelnoœæ, na rysunku 1 naniesiono wy³¹cznie drogi
krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Sieæ drogowa symulatora uwzglêdnia³a równie¿ ich gminne i wewnêtrzne odpowiedniki.

Rys. 1. Podzia³ ¯oliborza na podstrefy ewakuacji na tle infrastruktury drogowej w podziale
rodzajowym
îród³o: opracowanie w³asne.
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Rys. 2. Podzia³ ¯oliborza na podstrefy ewakuacji na tle infrastruktury budowlanej

îród³o: opracowanie w³asne.

Dzielnicê ¯oliborz charakteryzuje gêstoœci zaludnienia 5722 osób/km2 przy
liczbie 48 469 mieszkañców18. W oparciu o infrastrukturê drogow¹ i budowlan¹
zosta³a podzielona na 13 podstref ewakuacji. Z za³o¿enia obszar dzielnicy jest
stref¹ zagro¿enia (stref¹ ewakuacji), pozosta³e tereny stanowi¹ strefê bezpieczn¹.
Za³o¿ono wiêc promienisty uk³ad kierunków ewakuacji.
Bior¹c pod uwagê deklaratywne wartoœci skali samoewakuacji, uzyskane w toku wczeœniejszych badañ na grupie reprezentatywnej w skali kraju19, przyjêto
trzy w³aœciwe wartoœci reprezentatywne: 20%, 35% i 50%. Okreœlaj¹ one procent
populacji deklaruj¹cej podjêcie siê samoewakuacji w obliczu zagro¿enia masowego w Polsce.
18

Powierzchnia i ludnoœæ w przekroju terytorialnym w 2014 r. G³ówny Urz¹d Statystyczny 2014,
s. 114.
19
Szerzej, P. Gromek: Aspekt spo³eczny analizy ryzyka ewakuacji ludnoœci w obliczu klêski ¿ywio³owej w Polsce, Prace i Studia Geograficzne 2014, t. 53, s. 41–51.
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Implementacja liczby mieszkañców i powy¿szych wartoœci skali samoewakuacji do œrodowiska GIS (wykorzystanie programu ArcGIS® firmy ESRI) skutkowa³a okreœleniem liczby mieszkañców dla ka¿dej z podstref ewakuacji. Wartoœci
te zosta³y przeliczone na liczby pojazdów w ramach dwóch, niezale¿nych od dostaw zewnêtrznej (z miejskiej sieci elektroenergetycznej) energii elektrycznej, rodzajów pojazdów: samochodów osobowych (prêdkoœæ nominalna: 50 km/h) i pojazdów komunikacji zbiorowej (autobusów, prêdkoœæ nominalna: 30 km/h).
Prêdkoœci nominalne dobrano z uwzglêdnieniem warunków ruchu, jakie uzyskano na etapie symulacji wstêpnych. Za³o¿ono, ¿e samochody osobowe s¹ dedykowane osobom samoewakuuj¹cym siê, zaœ pojazdy komunikacji zbiorowej osobom nie podejmuj¹cym siê samoewakuacji. Przyjêto iloœciow¹ obsadê jednego
samochodu osobowego na maksymalnie 6 osób20, zaœ pojazdu komunikacji zbiorowej na maksymalnie 50 osób21.
Okreœlone dane iloœciowe pos³u¿y³y stworzeniu matryc ‘Ÿród³o – cel’ dla poszczególnych skali samoewakuacji z uwzglêdnieniem wszystkich podstref ewakuacji. W matrycach tych zosta³y zdefiniowane liczby pojazdów przemieszczaj¹cych siê ze strefy ewakuacji do strefy bezpiecznej.
Na podstawie zebranych powy¿ej za³o¿eñ wykonano 3 serie po 15 symulacji
komputerowych ka¿da22. Wykorzystano w tym celu modu³ dynamicznego modelowania ruchu w oparciu o matryce ‘Ÿród³o – cel’ dla wszystkich wartoœci reprezentatywnych skali samoewakuacji (20%, 35% i 50%).
Na rys. 3 przedstawiono wykresy œrednich prêdkoœci wszystkich pojazdów
(bez podzia³u rodzajowego) znajduj¹cych siê w sieci drogowej strefy ewakuacji.
Wzrost skali samoewakuacji skutkowa³ wzrostem œrednich prêdkoœci pojazdów przemieszczaj¹cych siê w sieci dróg ewakuacji. Uzasadnienia tego stanu nale¿y siê doszukiwaæ w koniecznoœci poszukiwania alternatywnych dróg w optyce
wiêkszego obci¹¿enia ruchem. Wyj¹tek od opisanej zale¿noœci stanowi pierwsza
symulacja scenariusza 50% skali samoewakuacji. Wyjaœnienia nale¿y siê doszukiwaæ w kumulacyjnym sposobie nabywania doœwiadczeñ przez kierowców
VISSIM (kierowcy ci niejako ucz¹ siê w oparciu o poprzednie symulacje danego
scenariusza).
Na kolejnych dwóch rysunkach pokazano rozk³ady dystansów pokonywanych przez statystyczny pojazd w sieci oraz rozk³ady czasów przebywania tego¿
pojazdu w sieci. W ka¿dym przypadku wziêto pod uwagê wszystkie trzy reprezentatywne wartoœci skali samoewakuacji.
Analizuj¹c rysunki 4 i 5 mo¿na dojœæ do przekonania, ¿e samoewakuacja
wp³ywa na przedstawione graficznie parametry ruchu drogowego w sposób
wprostproporcjonalny. Otó¿ wraz ze wzrostem wartoœci skali samoewakuacji,
20
A. Tagliaferri, B. Williams, Coastal Mass Evacuation. Detailed Modeling and Analysis of the
North Carolina Interstate 40 Lane Reversal Plan, VDM Verlag Dr. Muller, Saarbrucken 2008, s. 35.
21
W oparciu o wyniki analizy intuicyjnej traktuj¹cej o zaleceniach zawartych w Instrukcji Szefa
Obrony Cywilnej Kraju… .
22
A. Tagliaferri, B. Williams, dz. cyt., s. 45.
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wzrastaj¹ równie¿ przedmiotowe wartoœci. Wynika z tego potencjalnie negatywny wp³yw samoewakuacji na sprawnoœæ ca³ego procesu masowej ewakuacji ludnoœci. Dystans przebyty przez pojazd i czas przebywania pojazdu w sieci mog¹
byæ bowiem traktowane jako wyznaczniki tej sprawnoœci.

Rys. 3. Prêdkoœci œrednie ogó³u pojazdów
îród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 4. Rozk³ad dystansów przebytych przez statystyczny pojazd w sieci
îród³o: opracowanie w³asne.
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Rys. 5. Rozk³ad wartoœci czasów przebywania statystycznego pojazdu w sieci

îród³o: opracowanie w³asne.

Podsumowanie
Jednym z aspektów problematyki masowej ewakuacji ludnoœci jest modelowanie ruchu drogowego. Wykorzystanie dorobku in¿ynierii transportu pozwala
pozyskaæ informacje kluczowe w procesie zarz¹dzania bezpieczeñstwem osób
ewakuowanych i ewakuuj¹cych (planowania, organizowania, przewodzenia,
kontrolowania).
Najbardziej oczywisty mechanizm wp³ywu samoewakuacji na masow¹ ewakuacjê ludnoœci jest zwi¹zany z natê¿eniem ruchu na drogach ewakuacji i wszelkimi, przedmiotowymi implikacjami. Nale¿y spodziewaæ siê determinowania
przez skalê samoewakuacji wartoœci takich parametrów, jak prêdkoœci rzeczywiste poszczególnych rodzajów pojazdów, sumaryczne i œrednie (w przeliczeniu na
pojedynczy pojazd) czasy przebywania grup poszczególnych rodzajów pojazdów
w sieci drogowej strefy ewakuacji, sumaryczne i œrednie (w przeliczeniu na pojedynczy pojazd) dystanse pokonywane przez grupy poszczególnych rodzajów pojazdów w ramach sieci drogowej strefy ewakuacji, liczby zatrzymañ (przystanków) pojazdów przed zdefiniowanymi punktami pomiarowymi (tzw. licznikami
kolejek), liczby pojazdów konstytuuj¹cych kolejki przed zdefiniowanymi punktami pomiarowymi (tzw. licznikami kolejek), a tak¿e d³ugoœci kolejek przed zdefiniowanymi punktami pomiarowymi (tzw. licznikami kolejek).
W badaniu przeprowadzono 45 symulacji komputerowych z wykorzystaniem
programu symulacji ruchu drogowego w skali mikro VISSIM. Na potrzeby niniejszego artyku³u uzyskano dane dotycz¹ce œredniej prêdkoœci pojazdów w sieci,
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rozk³adu dystansów pokonywanych i rozk³adu w³aœciwych czasów przebywania
pojazdów w sieci. Ogólnie, dowiedziono, ¿e samoewakuacja mo¿e negatywnie
wp³ywaæ na warunki ruchu drogowego podczas masowej ewakuacji ludnoœci. Ze
wzrostem skali samoewakuacji wzrasta³y bowiem pokonywane dystanse i czasy
przebywania pojazdów w sieci drogowej strefy ewakuacji.
Zdaniem autorów zasadne jest prowadzenie dalszych badañ naukowych
w problematyce masowej ewakuacji ludnoœci – badañ ukierunkowanych na analizy: elementarn¹ uwarunkowañ ruchu oraz kolejnych, ewakuacyjnych mo¿liwoœci symulacyjnych VISSIM.
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Ratownictwo w górach – problematyka
odpowiedzialnoœci za organizacjê dzia³añ
Mountain Rescue – Responsibility Issues with
Regards to Rescue Activities Management
Streszczenie
Œrodowisko ratownicze od dawna oczekiwa³o rozwi¹zañ ustawowych dotycz¹cych uregulowania kwestii zasad bezpieczeñstwa i organizacji ratownictwa
w górach. Odpowiedzi¹ na to zapotrzebowanie zdaje siê byæ ustawa z 2011 r. bezpieczeñstwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.
Autor artyku³u konfrontuje niektóre zapisy prawne dotycz¹ce kompetencji organizowania dzia³añ ratowniczych przez Tatrzañskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
(TOPR) i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) z regulacjami prawnymi dotycz¹cymi zadañ realizowanych przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ (PSP) i Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy (KSRG).
W artykule sformu³owano w¹tpliwoœci dotycz¹ce odpowiedzialnoœci za organizacjê akcji i kierowanie dzia³aniem ratowniczym w niektórych przypadkach zdarzeñ na obszarach górskich. Rozwa¿ono ró¿ne spojrzenia na kwestie kompetencji,
pozostawiaj¹c jednak temat bez jednoznacznego rozstrzygniêcia. W ten sposób
autor zwróci³ uwagê na wa¿noœæ problemu w kontekœcie praktyki organizacji tego
typu dzia³añ oraz koniecznoœæ wypracowania jednoznacznych rozwi¹zañ.
S³owa kluczowe: Tatrzañskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, Krajowy System
Ratowniczo-Gaœniczy, ratownictwo, ratownictwo górskie, dowodzenie, kierowanie
dzia³aniami ratowniczymi
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Summary
Mountain rescue organizations have been waiting for statutory solutions
regarding safety and management issues for a long time. The act from 2011 on
mountain rescue and safety seems to be the answer to this need.
The author of the article confronts some of the acts and laws regarding
competency of conducting rescue activities by Tatrzanskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe (Tatra Voluntary Rescue Service) and Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe (Mountain Voluntary Rescue Service) with acts and laws referring to
the activities carried out by The State Fire Service of Poland and The National
Firefighting and Rescue System.
There are some doubts concerning the issues of responsibility and management
for some mountain rescue actions mentioned in the article. Different approaches
regarding competency are taken into consideration leaving, however, the topic
without any specific settlement. In this way the author tries to highlight, both, the
importance of the problem considering rescue activities and the necessity of
developing clear-cut solutions.
Keywords: State Fire Service, National Fire and Rescue System, Tatra Voluntary
Rescue Service, Mountain Voluntary Rescue Service, rescue, life- saving, leading
the rescue operations

Wstêp
Temat artyku³u zosta³ sprowokowany dyskusj¹, jaka co jakiœ czas powraca
w œrodowiskach s³u¿b wspó³dzia³aj¹cych podczas zdarzeñ, w kontekœcie praktyki
realizacji zadañ ratowniczych na terenach górskich, a zapisami ustawy o ochronie
przeciwpo¿arowej1 oraz ustawy o bezpieczeñstwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich2. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e autor tekstu jest funkcjonariuszem Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (PSP) pionu operacyjnego na poziomie
powiatowym. Oznacza to, ¿e spojrzenie na ten temat mo¿e byæ nieco „ska¿one”
przynale¿noœci¹ do formacji, któr¹ reprezentuje, za to poziom, na którym funkcjonuje (powiatowy), miejsce pe³nienia s³u¿by (Podbeskidzie) oraz fakt, ¿e nie wi¹¿e
go przynale¿noœæ do grupy wysokoœciowej czy poszukiwawczo-ratowniczej, zdaje
siê dawaæ szansê na doœæ obiektywne dostrze¿enie pewnych kwestii problematycznych zwi¹zanych z praktyk¹ organizacji tego typu dzia³añ – zw³aszcza w ujêciu dowodzenia, a co za tym idzie, odpowiedzialnoœci za decyzje.

1

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380,
z póŸn. zm.).
2
Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeñstwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. nr 208, poz. 1241 z póŸn. zm.).

Ratownictwo w górach – problematyka odpowiedzialnoœci za organizacjê dzia³añ

73

1. Dzia³ania ratownicze w górach, a dzia³ania z zakresu
technicznego
Nie tylko w krêgach ratowniczych od lat dostrzegano potrzebê regulacji ustawowych dotycz¹cych bezpieczeñstwa i ratownictwa w górach, z jednoczesnym
wskazaniem TOPR i GOPR jako podmiotów odgrywaj¹cych tu rolê wiod¹c¹.
Odpowiedzi¹ na to zapotrzebowanie s¹ zapisy przytaczanej ju¿ ustawy o bezpieczeñstwie i ratownictwie w górach (...), które formalizuj¹ kompetencje organizacyjne i ratownicze wskazanych podmiotów. Zgodnie z zapisami ustawy, ratownictwo górskie okreœlono jako organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które
uleg³y wypadkowi lub s¹ nara¿one na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub zdrowia w górach oraz transportowanie zw³ok z gór. Uprawnionymi do wykonywania
ratownictwa górskiego s¹ zgodnie z ustaw¹ TOPR i GOPR oraz ewentualnie inne
podmioty, które otrzymaj¹ na to zgodê ministra w³aœciwego do spraw
wewnêtrznych.
W ramach ratownictwa górskiego maj¹ byæ podejmowane dzia³ania ratownicze polegaj¹ce w szczególnoœci na:
l
przyjêciu zg³oszenia o wypadku lub innym zdarzeniu (przy czym nie okreœlono tu, co rozumie siê pod pojêciem „innego zdarzenia”),
l
dotarciu na miejsce wypadku z wyposa¿eniem ratowniczym,
l
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
l
zabezpieczeniu i ewakuacji osób przebywaj¹cych w górach z terenów stanowi¹cych zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia,
l
transporcie osób, które uleg³y wypadkowi lub s¹ nara¿one na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia i zdrowia do miejsca, gdzie jest mo¿liwe podjêcie medycznych czynnoœci ratunkowych przez jednostki systemu Pañstwowe
Ratownictwo Medyczne (PRM) (...),
l
poszukiwanie osób zaginionych w górach,
l
transporcie zw³ok z gór.
W ustawie okreœlono, ¿e podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa
górskiego organizuj¹, kieruj¹, koordynuj¹ i bezpoœrednio prowadz¹ dzia³ania ratownicze w ramach ratownictwa górskiego, ³¹cznie z ich dokumentowaniem. Zapisy ustawowe zdaj¹ siê przewidywaæ z³o¿onoœæ mo¿liwych zdarzeñ i zagro¿eñ,
przypisuj¹c „podmiotom uprawnionym” prawo do ¿¹dania podczas prowadzenia
dzia³añ ratowniczych pomocy od:
1) organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej,
2) innych jednostek wspó³pracuj¹cych z systemem PRM,
3) jednostek podleg³ych lub nadzorowanych przez ministra w³aœciwego do spraw
wewnêtrznych i Ministra Obrony Narodowej,
4) Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwowe, dyrekcji parków narodowych lub dyrekcji parków krajobrazowych.
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Warto zwróciæ uwagê, ¿e w myœl ustawy „góry” zdefiniowano poprzez wskazanie obszarów pasm górskich na terenie kraju (w tym równie¿ terenu Wy¿yny
Krakowsko-Wieluñskiej) z wy³¹czeniem obszarów jednostek osadniczych i dróg
publicznych.
Poza sfer¹ poruszan¹ do tej pory, ustawa o bezpieczeñstwie i ratownictwie
w górach (...) reguluje obowi¹zki i odpowiedzialnoœæ za zapewnienie bezpieczeñstwa w górach i na terenach narciarskich, kwestie ratownictwa narciarskiego oraz
inne zagadnienia niezwi¹zane bezpoœrednio z ratownictwem.
W zakresie organizacji ratownictwa górskiego w przedmiotowej regulacji
brak dodatkowych odniesieñ do zapisów ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej
czy funkcjonowania KSRG, co ma miejsce w innych aktach prawa dotycz¹cych
realizacji ratownictwa w Polsce – nawet w „bliŸniaczej” wrêcz ustawie o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych3.
Zanim zostan¹ podjête w¹tpliwoœci autora sygnalizowane we wstêpie, nale¿y
choæby w minimalnym stopniu przybli¿yæ regulacje dotycz¹ce organizacji
dzia³añ ratowniczych okreœlone w ustawie o ochronie przeciwpo¿arowej i aktach
wykonawczych do tej ustawy.
Otó¿, w myœl przywo³anego aktu prawnego4, pod pojêciem dzia³añ ratowniczych rozumie siê ka¿d¹ czynnoœæ podjêt¹ w celu ochrony ¿ycia, zdrowia, mienia
lub œrodowiska, a tak¿e likwidacjê przyczyn powstania po¿aru, wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej lub innego miejscowego zagro¿enia. Przy czym, jako inne miejscowe zagro¿enie rozumie siê tutaj zdarzenie wynikaj¹ce z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody niebêd¹cego po¿arem ani klêsk¹ ¿ywio³ow¹,
stanowi¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska, którego zapobie¿enie lub którego usuniêcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych œrodków.
Jako uprawnione do prowadzenia dzia³añ ratowniczych w rozumieniu ustawy
uwa¿a siê tu jednostki ochrony przeciwpo¿arowej (PSP, OSP, zak³adowe stra¿e
po¿arne, zak³adowe s³u¿by ratownicze, jednostki Wojskowej Ochrony Przeciwpo¿arowej itp.). Szczegó³owe regulacje kwestii kierowania dzia³aniem ratowniczym prowadzonym przez wymienione jednostki pozostawia siê tu ministrowi
w³aœciwemu do spraw wewnêtrznych5, który wskaza³, ¿e kierowanie dzia³aniem
ratowniczym rozpoczyna siê z chwil¹ przybycia pierwszych si³ z jednostki
(ochrony przeciwpo¿arowej), a w miarê docierania na miejsce zdarzenia kolejnych zasobów ratowniczych dowodzenie powinno byæ przejmowane przez uprawnionych ratowników z jednostek ochrony przeciwpo¿arowej posiadaj¹cych od3
Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeñstwie osób przebywaj¹cych na obszarach wodnych
(Dz.U. nr 208, poz. 1240).
4
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380,
z póŸn. zm.).
5
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 31 lipca 2001 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kierowania i wspó³dzia³ania jednostek ochrony przeciwpo¿arowej bior¹cych
udzia³ w dzia³aniu ratowniczym (Dz.U. z 2013 r. poz. 709).
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powiednie kwalifikacje. Oczywiœcie przytaczane w tej chwili przepisy reguluj¹
równie¿ kwestie praw i obowi¹zków kieruj¹cego dzia³aniem ratowniczym, przewiduj¹c tutaj mo¿liwoœæ ¿¹dania przez niego niezbêdnej pomocy od innych instytucji, organizacji, przedsiêbiorców i osób fizycznych. Czêœæ jednostek ochrony
przeciwpo¿arowej oraz inne podmioty i instytucje, które zgodzi³y siê
wspó³dzia³aæ w akcjach ratowniczych tworz¹ KSRG, który jako jeden z trzech systemowych filarów ratownictwa – obok systemu Pañstwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) oraz Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR) funkcjonuje
w Polsce w³aœnie w oparciu o ustawê o ochronie przeciwpo¿arowej. KSRG jest
skonstruowany jako integralna czêœæ organizacji bezpieczeñstwa wewnêtrznego
pañstwa, obejmuj¹ca, w celu ratowania ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska,
prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie po¿arów, klêsk ¿ywio³owych lub
innych miejscowych zagro¿eñ. KSRG ma na celu ochronê ¿ycia, zdrowia, mienia
lub œrodowiska poprzez:
5) walkê z po¿arami lub innymi klêskami ¿ywio³owymi,
6) ratownictwo techniczne,
7) ratownictwo chemiczne,
8) ratownictwo ekologiczne,
9) ratownictwo medyczne,
10) wspó³pracê z jednostkami systemu PRM oraz SPR.
Szczegó³owe zasady organizacji KSRG6 reguluj¹ funkcjonowanie systemu na
wszystkich poziomach administracji. Odnosz¹ siê kompleksowo do kwestii kierowania dzia³aniami ratowniczymi z zastrze¿eniem, ¿e nie dotycz¹ one zadañ
realizowanych na podstawie prawa lotniczego, morskiego lub górniczego,
a w kontekœcie tematu przedmiotowego opracowania brak tu wyj¹tku dla ratownictwa górskiego. Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e formu³owane dalej w¹tpliwoœci dotycz¹ce kompetencji dowodzenia na szczêœcie tylko w pewnym marginesie rodzajów zdarzeñ w górach odnosz¹ siê tu do realizacji ratownictwa
technicznego (w pojêciu zadañ KSRG). Zgodnie z zapisami przytaczanego tu
rozporz¹dzenia, KSRG w zakresie ratownictwa technicznego obejmuje planowanie, organizowanie i realizacjê dzia³añ ratowniczych niezbêdnych do poszukiwania i dotarcia do zagro¿onych lub poszkodowanych osób oraz zwierz¹t, a tak¿e
zmniejszenia lub likwidacji zagro¿enia dla ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska. Dzia³ania ratownicze w tym zakresie obejmuj¹ w szczególnoœci:
l
rozpoznanie i identyfikacjê zagro¿enia,
l
zabezpieczenie strefy dzia³añ ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagro¿enia,
l
w³¹czanie lub wy³¹czanie instalacji, urz¹dzeñ i mediów maj¹cych wp³yw na
bezpieczeñstwo zagro¿onych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeñstwo ratowników (...),
6

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 18 lutego 2011 r. w sprawie
szczegó³owych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (Dz.U. nr 46, poz. 239).
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priorytetowe wykonanie czynnoœci umo¿liwiaj¹cych:
m dotarcie lub wykonanie dostêpu do zagro¿onych lub poszkodowanych osób
wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy lub ich ewakuacjê
poza strefê zagro¿enia,
m przygotowanie dróg ewakuacji zagro¿onych lub poszkodowanych osób oraz
ratowników,
m zapewnienie bezpieczeñstwa zagro¿onym lub poszkodowanym osobom oraz
ratownikom,
l
wykonanie przejœæ, dojœæ, dojazdów do zagro¿onych lub poszkodowanych
(...),
l
stosowanie wodnych lub lodowych technik ratowniczych (...),
l
ewakuacjê osób z wysokoœci lub miejsc poni¿ej poziomu otoczenia,
l
stosowanie technik bezprzyrz¹dowych i przyrz¹dowych oraz wykorzystanie
zwierz¹t do poszukiwania zagro¿onych osób,
l
ewakuacjê zagro¿onych i poszkodowanych zwierz¹t poza strefê zagro¿enia,
l
ocenê rozmiarów powsta³ego zagro¿enia i prognozowanie jego rozwoju,
l
oœwietlenie miejsca zdarzenia i zabezpieczenie przed osobami postronnymi
oraz wykonanie innych czynnoœci z zakresu zabezpieczenia logistycznego,
l
obwa³owanie, wypompowanie i uszczelnianie miejsc wycieku wody lub innych mediów stwarzaj¹cych zagro¿enie,
l
przewietrzanie stref zagro¿enia,
l
w³¹czanie lub wy³¹czanie instalacji i urz¹dzeñ maj¹cych wp³yw na rozmiar
strefy zagro¿enia,
l
stabilizowanie, ciêcie, rozpieranie, podnoszenie lub przenoszenie konstrukcji, instalacji lub urz¹dzeñ (...).
Zgodnie z zapisami rozporz¹dzenia dzia³ania ratownicze z ratownictwa technicznego w zakresie wynikaj¹cym z planu ratowniczego prowadz¹ podmioty
KSRG.
l

2. Dzia³ania ratownicze w górach – niejednoznacznoœæ
kompetencyjna
Przywo³anie zapisów ustawowych dotycz¹cych organizacji ratownictwa w górach realizowanych przez TOPR i GOPR oraz zadañ jednostek KSRG ma na celu
uwidocznienie potencjalnego zagro¿enia konfliktu odpowiedzialnoœci za podejmowane decyzje ratownicze w niektórych przypadkach mo¿liwych zdarzeñ.
Oczywiœcie nie ma tu w¹tpliwoœci, jeœli chodzi o odpowiedzialnoœæ za organizacjê
dzia³añ w przypadku zdarzeñ „typowych” (jeœli w ogóle mo¿na tu u¿yæ takiego
okreœlenia) w domenie zadañ realizowanych przez wymienione podmioty. Z jednej strony mamy charakterystyczne dla kompetencji TOPR i GOPR interwencje
zwi¹zane z poszukiwaniem osób zaginionych w górach, ratownictwo narciarskie,
ratownictwo pojedynczych osób uwiêzionych w kolejce górskiej, ratownictwo
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paralotniarzy itp. Z drugiej strony podrêcznikowe przyk³ady dzia³añ organizowanych przez jednostki ochrony przeciwpo¿arowej na terenach górskich, jak
choæby gaszenie po¿arów lasów czy likwidacja skutków zdarzeñ zwi¹zanych
z anomaliami pogodowymi (np. silne wiatry).
Wœród mo¿liwych zdarzeñ nie brakuje równie¿ takich, gdzie podmioty s¹
i bêd¹ zdane na wspó³dzia³anie. Dotyczy to wymienionych ju¿ sytuacji, które
swoim rozmiarem, zasiêgiem czy stopniem skomplikowania wymuszaj¹ wsparcie
prowadzonych czynnoœci ratowniczych. W tych jednak przypadkach raczej nie
ma w¹tpliwoœci, kto organizuje dzia³ania, a wiêc ostatecznie odpowiada za podejmowane decyzje.
S¹ jednak takie zdarzenia, które mog¹ budziæ w¹tpliwoœci w zakresie ustalenia
faktycznie odpowiadaj¹cego za ich organizacjê. Zdaniem autora przyk³adem
mo¿e tu byæ akcja ratownicza zwi¹zana z koniecznoœci¹ ewakuacji ca³ego odcinka
kolejki górskiej lub wypadek maszyny (ci¹gnika) do zrywki drzewa w trudno dostêpnym terenie górskim. Wskazane przyk³ady s¹ nieco odmienne, poniewa¿
w pierwszym przypadku g³ówny wysi³ek ratowniczy bêdzie skupiony na bezpoœredniej pomocy zagro¿onym – i tu wiod¹cym podmiotem zdaje siê byæ TOPR
lub GOPR, a w drugim pomoc ta warunkowana bêdzie mo¿liwoœci¹ dotarcia oraz
wykonania dostêpu do poszkodowanych, a zatem wiod¹c¹ rolê nale¿y wskazaæ po
stronie KSRG. Zapisy przywo³ywanych aktów prawa nie zawsze zdaj¹ siê korespondowaæ z logik¹ przypisania odpowiedzialnoœci za organizacjê, kierowanie
i koordynacjê ca³oœciowych dzia³añ ratowniczych podmiotom, które w danym
zdarzeniu pe³ni¹ rolê wiod¹c¹. Obie ilustracje zdarzeñ zdaj¹ siê budziæ te same
w¹tpliwoœci co do jednoznacznego rozstrzygniêcia. Oczywiœcie mo¿na by siê doszukiwaæ innych tego typu przyk³adów, ale na tych dwóch przypadkach mo¿liwe
jest wskazanie ogólnego zarysu problemu.
Niestety, co jakiœ czas ratownictwo w Polsce musi siê mierzyæ z wymienionymi przyk³adami zdarzeñ7. Praktyk¹ jest tu wspó³dzia³anie wymienionych podmiotów i pewnie wygl¹da ono ró¿nie w poszczególnych czêœciach kraju, choæ
osobiste doœwiadczenia autora pozwalaj¹ na wysok¹ ocenê tej wspó³pracy w zakresie bezpoœrednio znanych mu interwencji. Nale¿y tu bezwzglêdnie podkreœliæ, ¿e niezale¿nie od zmian i uwarunkowañ ustawowych, w ostatnich kilkunastu latach na Podbeskidziu nie by³o chyba przypadków zdarzeñ, gdzie kwestie
wspó³dzia³ania PSP i GOPR budzi³yby napiêcia w trakcie realizowanych czynnoœci ratowniczych. W praktyce wymienione podmioty podczas tego typu zdarzeñ pracuj¹ w trybie samodzielnych lub ³¹czonych odcinków bojowych. Oznacza to, ¿e w przypadku zdarzeñ na kolejkach rolê wiod¹c¹ w zakresie samej
ewakuacji inicjuje GOPR, a KSRG zapewnia wsparcie ewakuacji i koncentruje
7

Zob. Opisy dzia³añ ratowniczych, m.in.: Motyka P.: Akcja skazana na sukces, Przegl¹d Po¿arniczy 2013, nr 2, s. 8–9 oraz Informacja roczna Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Bia³ej o stanie
bezpieczeñstwa i ochrony przeciwpo¿arowej oraz zagro¿eniach po¿arowych miasta Bielsko-Bia³a
w 2008, styczeñ 2009, str. 17, (bip.um.bielsko.pl/file.php?attachment=3386834).
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siê na logistyce akcji (sprowadzanie wzd³u¿ stoku, schronienie dla poszkodowanych itp.). W przypadku drugiego wymienionego zdarzenia si³y KSRG musz¹
zabezpieczyæ miejsce wypadku, ustabilizowaæ maszynê, wykonaæ dostêp do
ewentualnych poszkodowanych, a na barkach GOPR ci¹¿y logistyka dzia³añ
– w tym przypadku umo¿liwienie dotarcia ratowników, s³u¿b i innych podmiotów uczestnicz¹cych w dzia³aniu. Zreszt¹, wbrew pozorom, kwestia samego
wspó³dzia³ania nie jest istot¹ sprawy, która ma byæ tu poruszana. W¹tpliwoœæ autora dotyczy innej kwestii, a mianowicie mo¿liwoœci wskazania podmiotu, któremu w omawianych przypadkach nale¿y przypisaæ odpowiedzialnoœæ za organizacjê i kierowanie dzia³aniem ratowniczym w ujêciu ca³oœciowym.
Problem zdaje siê byæ o tyle istotny, ¿e jego rozstrzygniêcie wskazuje jednoczeœnie odpowiedzialnego za konsekwencje skutków wypadków podczas dzia³añ,
zwrotu kosztów jednostek i podmiotów anga¿owanych dodatkowo, obarczenia
logistyk¹ dzia³añ zdarzeñ d³ugotrwa³ych, trudnych technicznie lub rozleg³ych,
a tak¿e wielu innych konsekwencji podejmowanych decyzji.
W przedstawionych przypadkach zdarzeñ wskazanie którejkolwiek ze stron
jako odpowiedzialnej za organizacjê akcji ratowniczej zdaje siê mieæ podparcie
zapisami ustawowymi, ale jednoczeœnie, w ka¿dym wariancie pojawiaj¹ siê
w¹tpliwoœci w zakresie rzeczywistych kompetencji. Rozwa¿my oba warianty.
Zapisy ustawy o bezpieczeñstwie i ratownictwie w górach (...) zdaj¹ siê przypisywaæ to uprawnienie TOPR i/lub GOPR, tym bardziej, ¿e jest wysoce prawdopodobne, ¿e podmioty te bêd¹ pierwsze na miejscu zdarzenia. Oba wskazane
przyk³ady raczej mieszcz¹ siê w pojêciu „ratownictwa górskiego” i jeœli przyj¹æ
takie rozstrzygniêcie, to nale¿a³oby oczekiwaæ od tych podmiotów uprzedzaj¹cego czy profilaktycznego wskazania jednostkom KSRG oczekiwañ co do
zakresu wsparcia w przewidywanych wariantach zdarzeñ (jeœli w ogóle takie
wsparcie siê przewiduje). Ponadto, w sytuacji przyjêcia przez stanowisko kierowania PSP powiadomienia o takim zdarzeniu, dy¿urny powinien powiadomiæ
TOPR lub GOPR i na tym etapie oczekiwaæ zwrotnego okreœlenia oczekiwanego
potencja³u si³ i œrodków KSRG, który ma byæ dodatkowo zadysponowany do
dzia³añ – chyba ¿e procedury dysponowania lub zapisy planu ratowniczego przewiduj¹ „automatyczne” dysponowanie okreœlonych jednostek ochrony przeciwpo¿arowej. Nale¿a³oby w takim przypadku spodziewaæ siê, ¿e kieruj¹cy akcj¹
ratownik TOPR lub GOPR wska¿e zadania do realizacji w sposób kompleksowy,
pamiêtaj¹c ¿e dotarcie do poszkodowanych czy sama ewakuacja to tylko jeden
z elementów, na jaki nale¿y zwróciæ uwagê. Jeœli sytuacja wymaga³aby u¿ycia dodatkowych si³ i œrodków, np. ciê¿kiego sprzêtu, specjalistycznych urz¹dzeñ, wykorzystania zaplecza logistycznego gminy itp., to ze wzglêdów okreœlonych powy¿ej, inicjatywa ich uruchomienia powinna zostaæ wyartyku³owana przez
TOPR lub GOPR, a SK PSP co najwy¿ej poœrednio mo¿e uczestniczyæ w ich
zapewnieniu.

Ratownictwo w górach – problematyka odpowiedzialnoœci za organizacjê dzia³añ

79

Przypisanie podmiotom realizuj¹cym ratownictwo górskie pe³nej odpowiedzialnoœci za ca³oœæ organizacji akcji ratowniczej w omawianych przypadkach
budzi jednak pewne w¹tpliwoœci dotycz¹ce praktyki realizacji dzia³añ, oto niektóre z nich:
l
Czy SK PSP ma w tej sytuacji kompetencje do powiadamiania i dysponowania innych form wsparcia dzia³añ (jeœli sytuacja tego wymaga) ni¿ dysponowanie jednostek ochrony przeciwpo¿arowej, a jeœli nie, to czy stacje TOPR
i GOPR s¹ do tego w pe³ni przygotowane – zw³aszcza w aspekcie koniecznoœci
wykorzystania si³ i œrodków samorz¹dowych i prywatnych podmiotów,
wspó³pracy ze strukturami zarz¹dzania kryzysowego itp.?
l
Nale¿y za³o¿yæ sytuacjê, w której, zw³aszcza w pocz¹tkowej fazie dzia³añ, potencja³ iloœciowy ratowników TOPR lub GOPR nie bêdzie adekwatny do potrzeb ratowniczych, a sytuacja mo¿e wymagaæ np. natychmiastowej ewakuacji
znacznej liczby poszkodowanych. St¹d w¹tpliwoœæ, czy zaanga¿owanie ratowników tych organizacji do kierowania i koordynacji dzia³aniami zamiast
do realizacji bezpoœrednich czynnoœci ratowniczych (np. ewakuacji z u¿yciem
technik wysokoœciowych) bêdzie w takim przypadku zasadne?
l
Powstaje te¿ pytanie, czy w obliczu braku aktów wykonawczych do ustawy
o bezpieczeñstwie i ratownictwie w górach (...) w zakresie organizacji, kierowania i koordynacji dzia³añ, wypracowano w odniesieniu do TOPR i GOPR
standardy dowodzenia dzia³aniami o charakterze masowym, rozleg³ym czy
d³ugotrwa³ym z udzia³em innych s³u¿b i podmiotów? Ze wzglêdu na fakt, ¿e
oba przedstawione przypadki zdarzeñ mog¹ przejawiaæ takie znamiona, dowodz¹cy powinni dysponowaæ równie¿ narzêdziami proceduralnymi w tym
zakresie.
Alternatyw¹ dla przedstawionego powy¿ej rozwi¹zania jest przypisanie uprawnienia organizacji, kierowania i koordynacji dzia³añ, o których mowa podmiotom KSRG, a w praktyce Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej jako organizatorowi systemu. Niezale¿nie od zapisów ustawy o bezpieczeñstwie i ratownictwie w górach
(...), regulacje prawne dotycz¹ce zadañ KSRG i PSP równie¿ zdaj¹ siê obejmowaæ
przedstawione przyk³ady zdarzeñ. Oba mieszcz¹ siê w ramach pojêcia innego
miejscowego zagro¿enia, wymagaj¹ podjêcia dzia³añ ratowniczych, a g³ówny zakres podejmowanych tu czynnoœci przejawia formê ratownictwa technicznego
w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej. Takie podejœcie wydaje siê
o tyle zasadne, ¿e pojêcie „dzia³añ ratowniczych” jest pojemniejsze od „ratownictwa górskiego”, poniewa¿ nie odnosi siê wy³¹cznie do pomocy osobom, ale jak ju¿
wczeœniej wskazano dotyczy ka¿dej czynnoœci podjêtej w celu ochrony ¿ycia,
zdrowia, mienia lub œrodowiska, a tak¿e likwidacji przyczyn powstania po¿aru,
wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej lub innego miejscowego zagro¿enia.
Rozwa¿aj¹c takie rozwi¹zanie, nale¿a³oby jednoczeœnie w pe³ni uznaæ kompetencje TOPR i GOPR w zakresie realizowanych czynnoœci ratowniczych, przyjmuj¹c za standard powierzenie tym podmiotom odpowiedzialnoœci za czêœæ pro-
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wadzonych dzia³añ, analogicznie jak stosuje siê to w odniesieniu do specjalistycznych grup ratowniczych poprzez wyodrêbnianie „autonomicznych” odcinków bojowych. W takim przypadku zasadne wydaje siê, ¿e podczas zdarzenia
z kolejk¹ górsk¹ to TOPR lub GOPR organizowa³yby sam proces ewakuacji
(³¹cznie z przekazanym im do pomocy wsparciem), ale jednak ca³oœciowo koordynacja dzia³añ ratowniczych z uwzglêdnieniem logistyki, kooperacji z innymi
podmiotami oraz realizacja pozosta³ych czynnoœci ratowniczych spoczywa³aby
na PSP.
Podobnie jak poprzednio, przyjêcie takiego rozwi¹zania równie¿ zdaje siê budziæ pewne w¹tpliwoœci:
l
Czy KSRG i PSP jako trzon systemu nie wkraczaj¹ tu jednak zbyt daleko
w kompetencje okreœlone dla ratownictwa górskiego?
l
Zak³adaj¹c, ¿e w wiêkszoœci przypadków to TOPR lub GOPR bêdzie pierwsze
na miejscu zdarzenia, powstaje pytanie, czy po przybyciu pierwszych jednostek KSRG przejêcie kierowania akcj¹ nie rodzi ryzyka kolizji w zakresie
przyjêtej uprzednio taktyki dzia³añ czy zasadnoœci dysponowania kolejnych
grup ratowniczych i specjalistycznych?
l
Czy kieruj¹cy z KSRG bêdzie posiada³ kompetencje do w³aœciwej oceny skutecznoœci dzia³añ realizowanych przez TOPR lub GOPR, a w przypadku poddania pod w¹tpliwoœæ ich efektywnoœci, to na ile mo¿e ingerowaæ w realizacjê
wykonywanych czynnoœci? To pytanie przestaje byæ zasadne w przypadku
powierzenia podmiotom ratownictwa górskiego odpowiedzialnoœci za ca³y
odcinek bojowy, jakim mo¿e byæ sam proces ewakuacji osób z kolejki.

3. Kierunki zmian legislacyjnych
Niezale¿nie od przyjêtego punktu widzenia, kwestia ustalenia odpowiedzialnoœci za ca³oœciow¹ organizacjê dzia³añ we wskazanych przyk³adach zdarzeñ i sytuacji podobnych jest niezmiernie istotna i ze wzglêdu na wa¿noœæ tematu nie powinna budziæ ¿adnych w¹tpliwoœci. W praktyce tak jednak nie jest, bo nawet jeœli
przedstawiona powy¿ej argumentacja jest b³êdna, to jak wspomniano we wstêpie,
dyskusje w krêgach ratowniczych (zw³aszcza poziomu interwencyjnego) co jakiœ
czas powracaj¹ i siê nasilaj¹. Oznacza to, ¿e autor nie jest osamotniony w formu³owaniu pow¹tpiewania co do czytelnoœci kompetencji okreœlonych przywo³anymi ustawami.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na nieprzypadkowe przywo³anie na pocz¹tku
wypowiedzi okreœlenia pojêcia „gór” w ustawie o bezpieczeñstwie i ratownictwie
w górach (...). Przypomnijmy raz jeszcze, ¿e definiuje siê je tutaj poprzez wskazanie obszarów pasm górskich na terenie kraju (w tym równie¿ terenu Wy¿yny
Krakowsko-Wieluñskiej) z wy³¹czeniem obszarów jednostek osadniczych i dróg
publicznych. Takie zdefiniowanie terenu, na którym ma byæ realizowane ratownictwo górskie, zdaje siê byæ wyj¹tkowo niefortunne. Co prawda dziêki wy³¹cze-
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niu jednostek osadniczych i dróg publicznych nie podwa¿a siê tu kompetencji
jednostek ochrony przeciwpo¿arowej w zakresie realizowanej dzia³alnoœci ratowniczej w miejscowoœciach górskich. Takowy zapis zdaje siê jednoczeœnie wprowadzaæ tu niepotrzebn¹, kolejn¹ w¹tpliwoœæ co do roli i obszaru dzia³alnoœci
przewidzianego dla TOPR i GOPR. Dodatkowo zapis mo¿e równie¿ budziæ pokusê ustalenia odpowiedzialnoœci za organizowanie, kierowanie i koordynacjê
dzia³añ we wskazanych przyk³adach zdarzeñ na podstawie w³aœnie tego wy³¹czenia dla jednostek osadniczych i dróg publicznych. Mog³oby to oznaczaæ, ¿e czêœæ
zdarzeñ o takich samych znamionach, wystêpuj¹cych w obszarze dzia³ania
TOPR i GOPR by³oby w przedmiotowym zakresie kompetencji przypisane tym
podmiotom, a czêœæ to¿samych zdarzeñ w tym samym rejonie – jednostkom
ochrony przeciwpo¿arowej. By³oby to chyba najgorszym z mo¿liwych rozwi¹zañ.
Mimo ¿e autor nie podejmuje siê tu jednoznacznego wskazania kierunku rozstrzygniêcia formu³owanych w¹tpliwoœci to samo ich artyku³owanie daje szanse
na wymuszenie jednoznacznych rozwi¹zañ. Oczywiœcie najbardziej po¿¹danym
zdaje siê byæ doprecyzowanie zapisów ustawowych, gdzie znalaz³yby siê wzajemne odwo³ania do form ratownictwa i innych rozwi¹zañ systemowych. Przecie¿
zazêbianie kompetencji ratowniczych jest zauwa¿alne na innych p³aszczyznach,
na przyk³ad w kontekœcie realizacji ratownictwa medycznego, gdzie obok kieruj¹cego dzia³aniem ratowniczym pojawia siê koordynator medycznych dzia³añ
ratowniczych i taki zapis ucina wszelkie w¹tpliwoœci co do kompetencji.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o znaczeniu planów ratowniczych opracowywanych
przez PSP na poziomach powiatowym i wojewódzkim w kontekœcie podejmowanych czynnoœci ratowniczych. Wprowadzenie do nich spójnych, jednoznacznych i jednakowych w skali kraju procedur dotycz¹cych realizacji ratownictwa
na obszarach górskich mog³oby skutecznie rozwiaæ formu³owane w¹tpliwoœci do
czasu zmian ustawowych, oczywiœcie przy za³o¿eniu, ¿e zosta³yby one uprzednio
wypracowane i uzgodnione przez wszystkie podmioty podejmuj¹ce ratownictwo
w przedmiotowym obszarze problemowym.

Podsumowanie
Podejmuj¹c temat wspó³dzia³ania s³u¿b i podmiotów powo³anych do niesienia pomocy podczas dzia³añ ratowniczych, trudno nie otrzeæ siê o kwestie odpowiedzialnoœci i zakresu zadañ do realizacji. W rozwa¿aniach starano siê uwypukliæ problem niejednoznacznoœci kompetencyjnej w sferze organizowania
i kierowania dzia³aniami ratowniczymi na obszarach górskich. Oczekiwane od
lat rozwi¹zania ustawowe dotycz¹ce tej problematyki zdaj¹ siê pozostawiaæ wiele
w¹tpliwoœci w przedmiotowym temacie. Formu³owanie tych w¹tpliwoœci ma
w za³o¿eniu zwróciæ uwagê na istotê problemu odpowiedzialnoœci za decyzje podejmowane podczas realizacji zadañ. W treœci celowo rozwa¿ano ró¿ne spojrzenia
na kwestie kompetencji, a tak¿e celowo pozostawiono temat bez jednoznacznego
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rozstrzygniêcia. Intencj¹ takiego dzia³ania jest próba zwrócenia uwagi na wa¿noœæ problemu w kontekœcie praktyki organizacji tego typu dzia³añ oraz koniecznoœci wypracowania jednoznacznych rozwi¹zañ legislacyjnych.
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Koncepcja lokalnego systemu ostrze¿eñ i prognoz
(LSOP) dla powiatu Busko
The Idea of the LSOP, the Local Warning
and Forecasting System for the Busko District
Omówienie
W artykule przedstawiono zadania systemu ostrze¿eñ i prognoz oraz zagro¿enia
powodziowe powiatu Busko. Opisano przyczyny awarii wa³ów. Omówiono
krajowy system monitoringu i prognoz, uzasadniaj¹c koniecznoœæ wspó³pracy
IMGW z LSOP powiatu Busko. Zwrócono uwagê na potrzeby w zakresie edukacji
powodziowej w powiecie Busko.
S³owa kluczowe: powódŸ, lokalny system ostrze¿eñ, s³u¿by kryzysowe

Summary
The paper presents the tasks of the warning and forecasting system as well as
the flood risk for the Busko district. It also describes the cause of the shafts failure.
The national system of monitoring and forecasting was discussed. The need for
cooperation with the LSOP Busko district and IMGW (Institute of Meteorology and
Water Management) was justified. The attention was paid to the educational needs
concerning the problem of flood in the Busko district.
Keywords: flood, the local warning system, crisis services

Wprowadzenie
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej (SGSP) uczestniczy w realizacji projektu
„Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenia rozwi¹zañ technicznych sprzêtu
stosowanego przez polskie s³u¿by ratownicze w zakresie przeciwdzia³ania zagro¿eniom
naturalnym ze szczególnym uwzglêdnieniem powodzi (rêkawy przeciwpowodziowe)”.
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Tytu³ projektu dobrze oddaje jego cel: chodzi o dostarczenie narzêdzi potrzebnych s³u¿bom ratowniczym w okresie powodzi. Podstaw¹ decyzji podejmowanych w ramach dzia³añ operacyjnych jest informacja o aktualnym (monitoring)
i przewidywanym (prognoza) przebiegu powodzi. Przedmiotem niniejszej publikacji s¹ wyniki uzyskane przez zespó³ SGSP w ramach realizacji zadania: „Metody i prognozy dla terenów i obiektów wymagaj¹cych szczegó³owej ochrony na wytypowanym obszarze chronionym” (wytypowano obszar powiatu Busko).

1. Zadania systemu ostrze¿eñ i prognoz
1.1. Ustalenia terminologiczne
1.1.1. Definicja powodzi

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 paŸdziernika
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zrz¹dzania nim (zwana potocznie
Dyrektyw¹ Powodziow¹ – DP) [1] definiuje powódŸ jako „… zalanie terenu zazwyczaj nie zalewanego”. Definicja ta budzi w¹tpliwoœci. Je¿eli zostan¹ zalane
nieu¿ytki, to szkody nie wystêpuj¹. Je¿eli zostanie zalany las ³êgowy, to skutki takiego zalania s¹ korzystne. Je¿eli wezbranie wiosenne zaleje u¿ytki zielone, to
wzrosn¹ plony siana. Ponadto okreœlenie „zazwyczaj” jest nieprecyzyjne – nie
wiadomo czy chodzi o nie zalewanie co roku, czy co 100 lat? Dlatego lepsze wydaj¹ siê nastêpuj¹ce definicje:
• Wezbrania to wzrosty poziomu wody w rzekach, jeziorach, morzach oraz innych naturalnych i sztucznych akwenach. Przyczyny wezbrañ s¹ zazwyczaj naturalne. W zale¿noœci od przyczyny, wyró¿niamy wezbrania opadowe, roztopowe,
mieszane opadowo-roztopowe, zatorowe (wywo³ane zatorami lodowymi lub œry¿owymi), sztormowe (wystêpuj¹ce w Polsce podczas sztormów na Ba³tyku i powoduj¹ce wezbrania ujœciowych odcinków rzek). Szczególn¹ antropogeniczn¹ przyczyn¹ wezbrania mo¿e byæ awaria zapory lub niew³aœciwa gospodarka na zbiorniku retencyjnym. Wezbrania naturalne i antropogeniczne nie powoduj¹ szkód, jeœli
w zasiêgu zalewu brak budynków, elementów infrastruktury, upraw. Ponadto brak
wezbrañ mo¿e mieæ negatywne skutki dla ekosystemów dolin rzecznych.
• Powodzie to zalania terenu u¿ytkowanego przez cz³owieka wywo³uj¹ce szkody i zagro¿enie dla ¿ycia ludzi. Zalanie mo¿e byæ wywo³ane wezbraniem, jak równie¿ podtopieniem terenu, na którym brak rzeki, potoku, rowu melioracyjnego
i innych sta³ych akwenów. Przyczyn¹ podtopienia s¹ zazwyczaj intensywne opady
lub tajanie œniegu szczególnie uci¹¿liwe w terenach zurbanizowanych, gdy wydajnoœæ kanalizacji deszczowej jest zbyt niska dla sprawnego odprowadzenia wód.
Urbanizacja, uszczelniaj¹c powierzchniê terenu i przyspieszaj¹c sp³yw wód deszczowych, powoduje znaczne zwiêkszenie rozmiarów powodzi. Regulacja rzek i potoków, obwa³owanie dolin rzecznych, odwadniaj¹ce melioracje, urbanizacja stanowi¹ równie¿ wa¿ne czynniki zwiêkszaj¹ce rozmiary powodzi. Szczególnie wielkie
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szkody i œmieræ ludzi powoduj¹ powodzie spowodowane awariami wa³ów przeciwpowodziowych lub zapór podczas wysokich wezbrañ rzek; takie sytuacje wystêpowa³y nagminnie podczas katastrofalnej powodzi w dorzeczu Odry w 1997 roku
oraz w 2010 roku w dorzeczu Wis³y.
Z dotychczasowych rozwa¿añ wynikaj¹ nastêpuj¹ce wnioski, najwa¿niejsze
z punktu widzenia profilaktyki:
(a) Przyczyn¹ powodzi jest zawsze dzia³alnoœæ cz³owieka polegaj¹ca na wykorzystywaniu terenu zagro¿onego zalaniem (lub podtopieniem) w sposób wra¿liwy
na skutki zalania.
(b) Przyczyn¹ zalania lub podtopienia terenu s¹ najczêœciej zjawiska naturalne, ale
równie¿ awarie wa³u przeciwpowodziowego lub zapory, niew³aœciwa gospodarka na zbiorniku retencyjnym, Ÿle zaprojektowane systemy odwodnieñ deszczowych i inne dzia³ania cz³owieka czêsto podejmowane w celu ochrony
przed powodzi¹.
(c) Antropopresja (urbanizacja, regulacja i obwa³owanie cieków, odwadniaj¹ce melioracje i inne podobne dzia³ania) zwiêksza rozmiary wezbrañ zw³aszcza w potokach górskich i ma³ych ciekach nizinnych. Powoduje to zalewanie i podtapianie
obszarów kiedyœ bezpiecznych. Klasycznym przyk³adem jest zalewanie historycznych miast na Renem spowodowane regulacj¹ i obwa³owaniem rzeki.
PowódŸ mamy zatem wówczas gdy jednoczeœnie wyst¹pi¹ zdarzenia wymienione wy¿ej w punktach (a) i (b).
1.1.2. Ochrona przed powodzi¹ czy ograniczenie ryzyka powodzi?

Zast¹pienie dotychczas powszechnie stosowanego terminu „ochrona przeciwpowodziowa” terminem „ograniczenie ryzyka powodzi” ma istotne znaczenie, bowiem:
l Termin ochrona przeciwpowodziowa mo¿e sugerowaæ d¹¿enie do likwidacji
powodzi. U¿ytkownicy terenów zagro¿onych powodzi¹ s¹ oczywiœcie zainteresowani eliminacj¹ zagro¿enia. Niestety, w œwietle doœwiadczeñ krajowych
i œwiatowych nie jest to realne i wa¿n¹ przyczyn¹ wzrastaj¹cych szkód powodziowych jest tworzenie fa³szywego przekonania, ¿e po realizacji kolejnego
„programu ochrony” zagro¿enie zniknie. Termin „ograniczenie ryzyka” wyraŸnie podkreœla, ¿e likwidacja powodzi nie jest realna, natomiast mo¿na i nale¿y d¹¿yæ do ograniczenia szkód materialnych oraz zagro¿enia ¿ycia ludzi.
l Ryzyko definiuje siê jako iloczyn prawdopodobieñstwa wyst¹pienia powodzi
i wywo³anych powodzi¹ strat. Wezbrania wystêpuj¹ce czêsto (o powtarzalnoœci od 2 do 10 lat) nie wywo³uj¹ istotnych szkód i zagro¿eñ ¿ycia ludzi. Wynika to z faktu i¿ na terenach czêsto zalewanych i nie chronionych wa³ami
zazwyczaj brak obiektów i sposobów u¿ytkowania terenu, które s¹ wra¿liwe
na skutki zalania. Ponadto istniej¹ce obwa³owania (i inne dzia³ania techniczne) skutecznie chroni¹ przed zalaniem w przypadku ma³ych, czêsto wystêpuj¹cych wezbrañ. Wiêkszoœæ wezbrañ powoduje uszkodzenia budowli
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hydrotechnicznych, erozjê brzegów rzek i powstawanie odsypisk rumowiska.
Usuwanie skutków takich zdarzeñ nale¿y do kategorii „utrzymania rzek” (termin z ustawy Prawo wodne) i nie mo¿na zwi¹zanych z tym kosztów traktowaæ jako strat powodziowych. A zatem uwagê koncentrujemy na wysokich
wezbraniach powoduj¹cych istotne szkody.
Przytoczona definicja ryzyka sugeruje dwa sposoby ograniczania ryzyka powodziowego:
1) zmniejszanie prawdopodobieñstwa wysokich wezbrañ, czyli oddzia³ywania na wysokoœæ wezbrañ;
2) zmniejszanie wra¿liwoœci infrastruktury zlokalizowanej na terenie zalewowym na szkody powodziowe.
1.2. Prognozy i ostrze¿enia

W podrêczniku o fundamentalnym znaczeniu dla niniejszych rozwa¿añ
(WMO 2011) opisano podstawowe wymagania, które powinien spe³niaæ system
prognozowania powodzi i system ostrze¿eñ powodziowych.
l System prognozowania powodzi powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
a) Dostêpnoœæ numerycznego modelu prognozy pogody pozwalaj¹cego
w szczególnoœci na prognozowanie hietogramu opadu, czyli iloœciow¹ prognozê rozk³adu opadów w przestrzeni i w czasie.
b) Rozbudowan¹ sieæ posterunków opadowych i wodowskazowych z rejestracj¹ manualn¹ lub automatyczn¹ po³¹czonych sieci¹ ³¹cznoœci z oœrodkiem wykonuj¹cym operacyjne prognozy.
c) Modele prognozowania powodzi po³¹czone z sieci¹ obserwacyjn¹ eksploatowane w czasie rzeczywistym.
l System ostrze¿eñ powodziowych powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) Umo¿liwiaæ mobilizacjê zespo³u operacyjnego oraz zespo³u ratowniczego.
b) Ostrzegaæ spo³eczeñstwo o miejscu i czasie wyst¹pienia zagro¿enia.
c) Ostrzegaæ o mo¿liwoœci zagro¿enia i zniszczenia elementów infrastruktury
(np. dróg, budynków, wa³ów przeciwpowodziowych).
d) Rozpowszechniaæ ostrze¿enia z wyprzedzeniem pozwalaj¹cym na przygotowanie dzia³añ obronnych.
e) W sytuacjach ekstremalnych informowaæ o koniecznoœci ewakuacji
i dzia³añ ratowniczych.

2. Zagro¿enia powodziowe powiatu Busko
2.1. Sieæ hydrograficzna powiatu Busko, sieæ posterunków
wodowskazowych
Sieæ hydrograficzn¹ oraz dzia³aj¹ce aktualnie posterunki wodowskazowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Pañstwowego Instytutu Badawczego (IMGW – PIB) przedstawiono na rys. 1.
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Rys 1. Sieæ hydrograficzna powiatu buskiego z zaznaczonymi aktualnie dzia³aj¹cymi stacjami
wodowskazowymi sieci pomiarowo-obserwacyjnej IMGW – PIB
îród³o: [10].

Pokazano na nim dwie rzeki Wis³ê i Nidê, stanowi¹ce Ÿród³o najwiêkszego zagro¿enia powodzi¹. Przedstawiono równie¿ sieæ mniejszych cieków, niektóre
z nich maj¹ charakter rowów melioracyjnych. Zarówno Wis³a, jak i ujœciowy
odcinek Nidy s¹ obwa³owane i katastrofalna powódŸ na terenie powiatu mo¿e
byæ spowodowana awari¹ wa³ów podczas wysokich wezbrañ tych rzek. W okolicach powiatu buskiego funkcjonuj¹ posterunki wodowskazowe wymienione
w tabeli 1.
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Tab.1. Stacje wodowskazowe okolic powiatu buskiego
Rzeka Wodowskaz

Wis³a

Karsy

Wis³a

Szczucin

Nida

Piñczów

Km biegu

Powierzchnia zlewni
[km2]

166,0
(756,84 wg MPHP)
194,1
(728,89 wg MPHP)
56,8
(61,56 wg MPHP)

19856,6
(19835,85 wg MPHP)
23900,6
(23876,75 wg MPHP)
3352,5
(3323,24 wg MPHP)

Rzêdna 0
wodowskazu
[m nad Kr.]

166,71
159,15
183,48

Wspó³rzêdne
geograficzne

50°26’40’’ N
20°46’29’’ E
50°19’37’’ N
21°04’38’’ E
50°30’50’’ N
20°31’15’’ E

îród³o: [10].

2.2. Powodzie opadowe powstaj¹ce na Wiœle
îród³em najwiêkszego ryzyka powodziowego s¹ wysokie wezbrania Wis³y
wywo³ywane intensywnymi opadami deszczu w jej karpackim dorzeczu. GroŸne
opady wystêpuj¹ na tym obszarze w ciep³ej porze roku – od maja do wrzeœnia.
Krytyczna sytuacja powstaje wówczas, gdy nad obszarem Karpat dochodzi do
kontaktu ciep³ej i wilgotnej masy powietrza znad Morza Œródziemnego z ch³odniejszym powietrzem z pó³nocy. W sytuacjach takich zaobserwowano opady dobowe rzêdu 200 mm, zaœ sumy opadowe z trzech kolejnych dni osi¹ga³y 500 mm.
2.3. Zagro¿enie powodziowe od rzeki Nidy, a w szczególnoœci spiêtrzenie
(cofka) wód Nidy wskutek wezbrañ Wis³y
Najwiêkszym dop³ywem Wis³y na ternie powiatu jest Nida. W ciep³ej porze roku wystêpuj¹ na niej wezbrania opadowe stwarzaj¹ce ryzyko powodzi,
szczególnie w górnym biegu rzeki powy¿ej powiatu Busko. NajgroŸniejsze s¹ jednak sytuacje, gdy fala powodziowa przemieszczaj¹ca siê Wis³¹ piêtrzy wody Nidy
na jej ujœciowym odcinku. Zjawisko to w terminologii hydrologicznej nazywamy
cofk¹. Niebezpieczna cofka wystêpuje zawsze wówczas, gdy gro¿¹ce powodzi¹
wezbranie Wis³y przemieszcza siê w rejonie ujœcia Nidy.
2.4. Powodzie lokalne wywo³ane intensywnymi opadami o ma³ym zasiêgu
Najwiêksze dobowe sumy opadów atmosferycznych z posterunków zlokalizowanych w otoczeniu powiatu Busko przekraczaj¹ 80 mm. W okresie 1981–2010
zaobserwowano zwiêkszenie intensywnoœci oraz czêstoœci wystêpowania intensywnych opadów zwi¹zane z ociepleniem klimatu [10]. Maksymalne opady
wyst¹pi³y w ciep³ej porze roku od maja do wrzeœnia. Intensywne opady zwi¹zane
s¹ z wystêpowaniem chmur typu cumulonimbus i burzami. Zazwyczaj zjawiska
takie maj¹ charakter lokalny, obejmuj¹c obszar kilku kilometrów kwadratowych
i dlatego najczêœciej nie s¹ rejestrowane przez rzadk¹ sieæ posterunków opadowych. Wezbrania i powodzie wywo³ywane na ma³ych ciekach opadami burzowymi maj¹ niezwykle gwa³towny przebieg. Najczêœciej maksymalny stan wody wystêpuje w momencie zakoñczenia opadu, co czyni te zjawiska niezwykle
trudnymi do prognozowania.

Koncepcja lokalnego systemu ostrze¿eñ i prognoz (LSOP) dla powiatu Busko

89

2.5. Omówienie najwiêkszych powodzi historycznych
Szczegó³owe omówienie najwiêkszych powodzi zawarte jest w opracowaniu
[10]. Na potrzeby wy¿ej wymienionego opracowania wykorzystano materia³y
publikowane w monografiach powodzi, rocznikach hydrologicznych oraz uzyskane od w³adz Starostwa Powiatowego w Busku, poparte materia³ami pomiarowymi IMGW – PIB zgromadzonymi w archiwum i bazach danych. Analiza zawê¿ona zosta³a do wezbrañ na obszarze zlewni Górnej Wis³y w XX i XXI wieku.
Najwiêksze powodzie mia³y tu miejsce w latach: 1934, 1960, 1970, 1997, 2001
i 2010. Wszystkie wymienione powodzie wyst¹pi³y w ciep³ej porze roku i by³y
wynikiem katastrofalnych opadów w Karpatach. Bli¿sze informacje na temat
szkód powodziowych dostêpne s¹ w Katalogu zagro¿eñ powodziowych powiatu buskiego (2012) [13] i dotycz¹ powodzi w latach 1997, 2001 i 2010.
Wielkoœci zalanych obszarów podczas powodzi w lipcu 1997 roku przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
– Gmina Wiœlica – dwukrotne wyst¹pienie wody z Nidy 10 i 25 lipca, ucierpia³o
1046 gospodarstw i 1727 ha u¿ytków rolnych;
– Gmina Nowy Korczyn – w wyniku przerwania wa³u przeciwpowodziowego na
Nidzie w miejscowoœci Podraje, powodzi¹ zosta³y dotkniête miejscowoœci
£êka, Podraje i Podzamcze. Poszkodowanych zosta³o 114 gospodarstw;
– Gmina Pacanów – w nastêpstwie przerwania wa³u przeciwpowodziowego
Wis³y w okolicy miejscowoœci Komorów zalana zosta³a znaczna czêœæ terenów
gminy: wsie Komorów, Kó³ko ¯abieckie, ¯abiec, Lisia Górka, Grabowica, czêœciowo S³upia, Karsy, Zborówek; w nastêpstwie podpieprzenia rzeki Strumieñ
przez wody Wis³y zalane zosta³y tereny miejscowoœci ¯o³cza, Œwiniary, Biechów, S³upia.
Wielkoœci zalanych obszarów podczas powodzi w 2001 roku przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
– Gmina Wiœlica – ucierpia³o 917 gospodarstw i 3095 ha u¿ytków rolnych, 9 budynków inwentarskich i gospodarczych;
– Gmina Nowy Korczyn – w wyniku d³ugotrwa³ego utrzymywania siê wysokiego
stanu wody w Wiœle dosz³o do przesi¹ków w wale, co doprowadzi³o do zalania
piwnic oraz boiska sportowego i kilkunastu gospodarstw rolnych;
– Gmina Pacanów – ucierpia³o 788 gospodarstw i 2251 ha u¿ytków rolnych.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje powódŸ w 2010 roku, która by³a jedn¹ z najwiêkszych w historii rzeki. Z porównania do wczeœniejszych powodzi XX i XXI
wieku wynika, ¿e natê¿enia przep³ywów zlewni górnej Wis³y w 2010 roku by³y
najwy¿sze. Charakterystyczne, a zarazem bardzo groŸne, by³o wyst¹pienie dwóch
fal powodziowych – w maju i czerwcu, czego konsekwencj¹ by³o wiele zniszczeñ
wa³ów i obiektów. Na terenie powiatu buskiego w wyniku podpiêtrzenia Nidy
przez wody Wis³y (cofki) zalane zosta³y tereny w gminie Nowy Korczyn. Lokalnie wyst¹pi³y tak¿e podtopienia zwi¹zane z przesi¹kaniem wa³ów oraz wysokim
poziomem wystêpowania wód podziemnych.
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3. Awaria wa³u przeciwpowodziowego jako g³ówne zagro¿enie.
Przyczyny awarii wa³ów
Wezbrania opadowe Wis³y oraz wezbrania Nidy wywo³ane cofk¹ to g³ówne
Ÿród³a zagro¿enia powodzi¹ obszaru powiatu. Poniewa¿ wymienione rzeki s¹
obwa³owane, wiêc awaria wa³u bywa bezpoœredni¹ przyczyn¹ powodzi. Wyró¿niæ
mo¿na szeœæ nastêpuj¹cych przyczyn przerwania wa³ów:
m przelewanie siê wody i wody z lodem przez koronê wa³ów,
m zsuw odwodnej skarpy (erozja boczna i obrywanie siê skarpy odwodnej),
m rozmakanie korpusu wa³u, prowadz¹ce do up³ynnienia gruntu,
m sufozja gruntu w pod³o¿u wa³u,
m wyparcie niew³aœciwie umiejscowionego, okreœlonego rodzaju gruntu,
m dzikie zwierzêta g³ownie borsuki, bobry i lisy kopi¹ce nory w korpusie
wa³ów.
Poni¿ej przeprowadzono krótk¹ analizê i ocenê ryzyka wyst¹pienia wymienionych przyczyn.
Przelanie siê wody przez koronê wa³ów jest spowodowane wyst¹pieniem
przep³ywów istotnie wy¿szych od tych, które uwzglêdniono, projektuj¹c wa³. Powstaje w zwi¹zku z tym wa¿ne pytanie: czy mo¿na zak³adaæ, i¿ przelanie siê wody
przez korony istniej¹cych wa³ów jest zdarzeniem o œredniej powtarzalnoœci rzêdu
stu lat? Jest to mniemanie b³êdne i nale¿y je uznaæ za technokratyczne
z³udzenie o szkodliwych skutkach. W publikacji [¯elaziñski 1999] poddano
krytycznej analizie dotychczasow¹ metodê okreœlania przep³ywów maksymalnych rocznych o okreœlonym prawdopodobieñstwie przewy¿szenia. Przytoczymy niektóre koñcowe konkluzje z tej pracy.
PowódŸ 1997 roku na Odrze dobrze ilustruje tezê o paranaukowym charakterze ocen
statystycznych [Klemeš 1986b]. Przep³yw maksymalny jaki pojawi³ siê wówczas na
górnej Odrze by³ dwukrotnie wiêkszy od oceny wody stuletniej. Powsta³ problem: jakie
prawdopodobieñstwo przewy¿szenia przypisaæ temu przep³ywowi ? Wed³ug metody traktowanej jako standard w Polsce jest to prawdopodobieñstwo równe 0.0001 (œrednia powtarzalnoœæ raz na 10 000 lat). Wed³ug metody traktowanej jako standard w Wielkiej
Brytanii jest to prawdopodobieñstwo równe 0,005; œrednia powtarzalnoœæ raz na 200 lat,
czyli piêædziesiêciokrotnie czêœciej ni¿ w przypadku metody stosowanej Polsce! (Ÿród³o:
„Studium Wykonalnoœci dla Wroc³awskiego Wêz³a Wodnego, Raport Koñcowy,
2004”). Oceny prawdopodobieñstwa przewy¿szenia w obszarze ekstrapolacji
zawieraj¹ wiêc element subiektywizmu tym wiêkszy im krótszy jest ci¹g obserwacji i im wiêkszy jest obszar ekstrapolacji.
W pracy [¯elaziñski 2007] wyjaœniono problemy statystycznej analizy prawdopodobieñstwa wystêpowania przep³ywów maksymalnych, które prowadz¹
do oczywistej konkluzji, i¿ wa³y zaprojektowane na przyk³ad na „wodê stuletni¹”
mog¹ zostaæ przelane znacznie czêœciej ni¿ œrednio raz w stuleciu (mog¹ byæ równie¿ „przewymiarowane”).
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W pracy [Strupczewski i in. 2007] przedstawiono nowsze podejœcie, uwzglêdniaj¹ce niestacjonarnoœæ przep³ywów maksymalnych rocznych, zaœ w pracy [Kochanek i inni 2012] przedstawiono now¹ metodê dwuetapowej estymacji w warunkach niestacjonarnoœci.
Erozja boczna i obrywanie siê skarpy odwodnej. W szczególnoœci unoszone
z wielk¹ prêdkoœci¹ bry³y lodu podczas wezbrania wiosennego powoduj¹ silne
niszczenie korpusu wa³u, zw³aszcza na tych odcinkach, gdzie wa³ styka siê bezpoœrednio z ³o¿yskiem rzeki. Jest to czêstsza ni¿ przelanie wody przez koronê przyczyna awarii wa³u, która mo¿e wyst¹piæ przy poziomach wody znacznie ni¿szych
od tej korony.
Rozmakanie korpusu wa³u prowadz¹ce do up³ynnienia gruntu. Taka przyczyna przerwania wa³u mo¿e mieæ miejsce w przypadku znacznych wezbrañ
o d³ugim okresie trwania, takich jak powódŸ 2010 roku. Grunt tworz¹cy korpus
wa³u ca³kowicie nasi¹ka wod¹ i przyjmuje konsystencjê grzêzawiska ma³o odpornego na parcie boczne. Przyk³adowo na Dolnej Wiœle zanotowano 19 przypadków przerwania wa³ów wskutek rozmoczenia ich korpusu. Jest to wiêc przyczyna
awarii wystêpuj¹ca znacznie czêœciej ni¿ przelanie wody przez koronê wa³u.
Sufozja gruntu w pod³o¿u wa³u. Zjawisko sufozji polega na transporcie ziaren drobnych frakcji gruntu (wype³niacza) w istniej¹cym obszarze porów gruntu
(szkieletu) w wyniku dzia³ania filtruj¹cej wody. W wyniku sufozji zwiêksza siê
objêtoœæ porów i wspó³czynnik filtracji. Objawem zewnêtrznym zachodzenia
tych zjawisk w czasie znacznych i d³ugotrwa³ych wezbrañ jest wyst¹pienie mêtnych przecieków na odl¹dowej skarpie u podstawy wa³u lub w najbli¿szym pasie
zawala. Przy d³ugotrwa³ym wezbraniu natê¿enie tych przecieków i stopieñ ich
mêtnoœci mog¹ stopniowo wzrastaæ, a¿ w pewnym momencie zmieniaj¹ siê
w fontanny. Jest to ostatnia faza zjawiska poprzedzaj¹ca destrukcjê wa³u.
Wyparcie niew³aœciwie umiejscowionego, okreœlonego rodzaju gruntu.
Wa³y Wis³y by³y przez stulecia sukcesywnie podwy¿szane i naprawiane po kolejnych powodziach. Spowodowa³o to, ¿e z czasem osi¹gnê³y budowê niejednorodn¹ w postaci poziomych, zró¿nicowanych warstw o przypadkowych, czêsto
skrajnie zró¿nicowanych w³aœciwoœciach filtracyjnych. Powoduje to niebezpieczeñstwo wyparcia z korpusu wa³u gruntu mniej przepuszczalnego od korpusu
wa³u i w konsekwencji awariê.
Zagro¿enia spowodowane przez dzikie zwierzêta. S³u¿by wa³owe stwierdzaj¹ liczne i bardzo niebezpieczne uszkodzenia wa³ów Wis³y przez bobry i borsuki. Re¿imy ochronne dzikich zwierz¹t w miêdzywalu Wis³y objêtym programem „Natura 2000” praktycznie uniemo¿liwiaj¹ przeciwdzia³anie takim
uszkodzeniom poprzez eliminacjê dzikich zwierz¹t.
Istnieje wiele mo¿liwoœci ograniczenia ryzyka awarii wa³ów. Mo¿na tu wymieniæ: zwiêkszenie przepustowoœci koryta (wycinkê roœlinnoœci w miêdzywalu
i zwiêkszenie rozstawu wa³ów), podwy¿szenie rzêdnej wa³ów (zwiêkszenie wysokoœci nasypów), utrzymanie nurtu rzeki mo¿liwie daleko od stopy wa³u poprzez
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budowle regulacyjne, wykonanie skarpy odwodnej wa³u z gruntów s³abo przepuszczalnych, wbijaniu stalowych œcianek szczelnych (larsenów) lub wykonywanie szczelnych przes³on w postaci zastrzyków z substancji cementowo-bitumicznych w miejscach, gdzie wa³ przecina starorzecza, wyk³adanie na odwodn¹
skarpê wa³u siatek stalowych chroni¹cych przed dzikimi zwierzêtami.
Wszystkie wymienione dzia³ania nie s¹ dzia³aniami operacyjnymi i nale¿¹ do
obowi¹zków organizacji odpowiedzialnej za stan techniczny wa³ów – Wojewódzkich Zarz¹dów Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych.
Mo¿liwe s¹ równie¿ dzia³ania operacyjne, takie jak uk³adanie worków z piaskiem lub rêkawów przeciwpowodziowych na koronie wa³u, ochrona skarpy odwodnej foli¹ lub geow³óknin¹. Skutecznoœæ wymienionych dzia³añ operacyjnych
zale¿y od dostêpnoœci informacji o aktualnym i przewidywanym rozwoju powodzi. Koncepcja dostarczenia takich informacji s³u¿bom operacyjnym jest przedmiotem niniejszej publikacji.

4. Krajowy system monitoringu i prognoz eksploatowany przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Pañstwowy
Instytut Badawczy
System prognozowania powodzi funkcjonuj¹cy w IMGW – PIB spe³nia wymagania wymienione w podrêczniku [WMO, 2011]. Opiszemy krótko sposób realizacji poszczególnych zadañ.
4.1. Dostêpnoœæ numerycznego modelu prognozy pogody pozwalaj¹ce
w szczególnoœci na prognozowanie hietogramu opadu, czyli iloœciow¹
prognozê rozk³adu opadów w przestrzeni i w czasie
Aktualnie iloœciowe prognozy opadu wykonywane s¹ przez IMGW – PIB dla
okresu wyprzedzenia od 48 do 72 godzin przy wykorzystaniu dwóch modeli mezoskalowych (modelu ALADIN i modelu COSMO). îród³ami dodatkowych informacji o mo¿liwym rozwoju procesu opadowego s¹ systemy identyfikacji
wy³adowañ atmosferycznych oraz sieæ radarów meteorologicznych. Wyniki
dzia³ania wymienionych trzech podsystemów s¹ dostêpne na serwerze IMGW
w postaci map (nie s¹ to wyniki ogólnodostêpne dla wszystkich zainteresowanych, natomiast zagwarantowana jest ich dostêpnoœæ dla organów antykryzysowych). Modele COSMO i ALADIN s¹ Ÿród³em iloœciowych prognoz opadów
z rozdzielczoœci¹ przestrzenn¹ i czasow¹ satysfakcjonuj¹c¹ potrzeby modeli prognozy hydrogramu odp³ywu ze zlewni pracuj¹cych na rzecz ochrony przed powodzi¹. Problem stanowi niedostateczna trafnoœæ prognoz opadów. Oczekiwania
u¿ytkowników iloœciowych prognoz opadów niestety zdecydowanie przekraczaj¹
aktualne mo¿liwoœci nauki i techniki. U¿ytkownik prognoz oczekuje dok³adnej
(bezb³êdnej) prognozy o okresie wyprzedzenia umo¿liwiaj¹cej podjêcie najlepszej decyzji. W operacyjnej ochronie przeciwpowodziowej u¿ytkownicy oczekuj¹
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dok³adnej prognozy hietogramu opadu (rozk³adu sum opadowych w czasie)
uœrednionego dla obszaru zlewni z okresem wyprzedzenia rzêdu kilkudziesiêciu
godzin. Aktualnie s¹ to oczekiwania nierealne. Trafne (tj. bezb³êdne) iloœciowe
prognozy hietogramu dla œredniej wielkoœci zlewni z okresem wyprzedzenia rzêdu 2–3 dni s¹ nadal nieosi¹galne, zarówno w kraju, jak i zagranic¹. Nadzieja na
pokonanie tej bariery poprzez zagêszczanie siatki obliczeniowej w hydrodynamicznych modelach atmosfery oraz wykorzystywanie technik telemetrycznych dla
oceny warunków pocz¹tkowych okaza³a siê jak dotychczas iluzj¹. Wyniki badañ
nad chaosem deterministycznym [Lorenz 1963] wskazuj¹, ¿e najprawdopodobniej oczekiwania te nigdy nie zostan¹ spe³nione. Wyniki badañ, które od lat w tej
dziedzinie prowadzili autorzy niniejszej publikacji potwierdzaj¹ powy¿sz¹ tezê
[¯elaziñski, Mierkiewicz 2008]. Oto jeden z licznych przyk³adów:
Zbadano empiryczne rozk³ady prawdopodobieñstwa (œciœlej empiryczne funkcje prawdopodobieñstwa przewy¿szenia) sum dobowych opadów zaobserwowanych (Pobs.), opadów prognozowanych modelem COSMO (Pprog), b³êdów opadów prognozowanych (Pobs – Pprog), b³êdów prognoz inercjalnych (Pobs. – Piner). Prognoza inercjalna zwana równie¿ „prognoza naiwn¹” polega na przyjêciu
za³o¿enia, i¿ w nadchodz¹cej dobie suma opadów bêdzie identyczna z sum¹ opadów zaobserwowanych w dobie ubieg³ej. Wyniki uzyskane dla zlewni zbiornika
Sulejów na Pilicy przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Zlewnia zbiornika Sulejów, model COSMO-LM14, prognoza opadu na pierwsz¹ dobê.
Funkcje prawdopodobieñstwa przewy¿szenia opadu obserwowanego, opadu prognozowanego
oraz b³êdów bezwzglêdnych opadu prognozowanego z modelu i wg inercji
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Analiza przytoczonego wykresu prowadzi do nastêpuj¹cych wniosków:
Rozk³ady prawdopodobieñstwa opadów obserwowanych s¹ podobne do rozk³adów prawdopodobieñstwa wartoœci bezwzglêdnej b³êdów prognoz. Inaczej
mówi¹c, b³êdy prognoz maj¹ ten sam rz¹d wielkoœci, co opady obserwowane;
l Stwierdzono brak istotnych ró¿nic pomiêdzy rozk³adami b³êdów prognoz
uzyskiwanych z modelu mezoskalowego i b³êdów prognoz inercyjnych. A zatem prognozy mezoskalowe nie wnosz¹ istotnej informacji o hietogramie opadów œrednich dla zlewni w porównaniu do informacji zawartej w prognozach
inercyjnych, czyli podobne oszacowanie hietogramu (bior¹c pod uwagê niepewnoœæ wyników) mo¿na uzyskiwaæ bez wykorzystywania modelu meteorologicznego, a stosuj¹c jedynie prognozê inercyjn¹;
l Znaczna niepewnoœæ iloœciowych prognoz opadu i wynikaj¹ca z tego faktu
niepewnoœæ prognoz hydrologicznych wyklucza deterministyczne traktowania prognoz w procesach decyzyjnych. B³êdy prognoz IMGW s¹ podobne do
b³êdów prognoz rozpowszechnianych przez wiod¹ce oœrodki zagraniczne. Zasadnicza ró¿nica polega na tym, ¿e zaawansowane s³u¿by zagraniczne formu³uj¹ prognozy w postaci „pêku” przysz³ych mo¿liwych realizacji procesu
opadowego. Pêk taki reprezentuje niepewnoœæ prognozy umo¿liwiaj¹c podejmowanie optymalnych decyzji w warunkach niepewnoœci.
Powy¿sza, krytyczna analiza nie wyklucza przydatnoœci aktualnie dostêpnych iloœciowych prognoz opadów, tym bardziej, ¿e odbiorcy informacji meteorologicznych i hydrologicznych ¿¹daj¹ prognoz deterministycznych. Dla lepszej
oceny rozk³adu zaistnia³ych opadów, a zw³aszcza dla stworzenia mo¿liwoœci
krótkoterminowego prognozowania opadów w ostatnich latach, IMGW – PIB
zainstalowa³ dwie nowoczesne sieci obserwacyjno-pomiarowe: sieæ rejestruj¹c¹
wy³adowania atmosferyczne i sieæ radarów meteorologicznych. Wyniki uzyskiwane z tych dwóch systemów s¹ na bie¿¹co dostêpne w Internecie w postaci map.
Mapy te umo¿liwiaj¹ œledzenie przemieszczania siê na obszarze kraju oœrodków
burzowych oraz opadów wraz z orientacyjn¹ (jakoœciow¹ ) ocen¹ intensywnoœci
tych opadów. S¹ to bezcenne informacje dla systemu ostrze¿eñ. Wykorzystuj¹c
jednoczeœnie kilka rodzajów informacji, mo¿na uzyskaæ krótkoterminow¹ ocenê
zagro¿enia wyst¹pieniem groŸnych opadów .
l

4.2. Sieæ posterunków opadowych i wodowskazowych z rejestracj¹
manualn¹ lub automatyczn¹ po³¹czonych sieci¹ ³¹cznoœci z oœrodkiem
wykonuj¹cym operacyjne prognozy
Sieæ posterunków wodowskazowych w otoczeniu powiatu Busko przedstawiono na rys. 1, zaœ sieæ stacji meteorologicznych na rys. 3.
Na terenie powiatu buskiego nie s¹ aktualnie zlokalizowane ¿adne stacje hydrologiczne sieci IMGW, jednak¿e mo¿liwe jest okreœlenie charakterystyk hydrologicznych na podstawie pomiarów i obserwacji hydrologicznych na stacjach
wodowskazowych Karsy i Szczucin na Wiœle oraz Piñczów i Wiœlica (ten ostatni
zlikwidowano w 1992 roku) na Nidzie.
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Rys. 3. Lokalizacja stacji meteorologicznych

Wa¿niejsze posterunki opadowe i wodowskazowe eksploatowane przez
IMGW – PIB s¹ wyposa¿one w czujniki z rejestracj¹ cyfrow¹, a wyniki obserwacji
s¹ przekazywane automatycznie w czasie rzeczywistym do stacji zbiorczych. Tak
wiêc system monitorowania zjawisk powodziowych spe³nia rygorystyczne wymagania stawiane w podrêczniku [WMO, 2011].
4.3. Modele prognozowania powodzi po³¹czone z sieci¹ obserwacyjn¹
eksploatowane w czasie rzeczywistym
4.3.1. Opis modelu eksploatowanego przez IMGW

Z punktu widzenie prognozowania zagro¿eñ powodziowych pochodz¹cych
od Wis³y i Nidy niezbêdny jest model prognostyczny pozwalaj¹cy w szczególnoœci na prognozowanie hydrogramów rzêdnych zwierciad³a wody w kolejnych
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przekrojach poprzecznych rzek. Warunek ten spe³nia z dostateczn¹ dok³adnoœci¹ model IMGW eksploatowany w operacyjnej s³u¿bie prognoz. Jest to jednowymiarowy model hydrodynamiczny oparty na numerycznym rozwi¹zaniu
równañ Saint Venant’a, opracowanym w IMGW i nieco odmiennym od modelu
HEC opisanego w pracy [10]. Jest to praktycznie jedyny w Polsce model dostosowany do rutynowej pracy w s³u¿bie prognoz. Równania Saint Venant’a tworz¹
nieliniowy uk³ad równañ ró¿niczkowych cz¹stkowych pierwszego rzêdu typu
hiperbolicznego:
¶Q
¶z
(1)
+ B - qB = 0
¶x
¶t
Q|Q|
¶Q QB ¶z aQ ¶Q aQ2 ¶A
+
- 2
+ gA 2 = 0
¶t
A ¶t
A ¶x
A ¶x
K

(2)

Równanie (1) opisuje prawo zachowania masy, a równanie (2) prawo zachowania pêdu.
Przyjêto nastêpuj¹ce oznaczenia:
Q – natê¿enie przep³ywu [m3/s],
t
– czas [s],
z
– rzêdna zwierciad³a wody [m],
B
– szerokoœæ zwierciad³a wody [m],
q
– dop³yw boczny roz³o¿ony na jednostkê d³ugoœci [m2/s],
A
– powierzchnia przekroju czynnego [m2],
– wspó³czynnik koryguj¹cy dla niejednostajnego rozk³adu prêdkoœci
a
w przekroju,
g
– przyspieszenie ziemskie [m/s2],
K – przepustowoœæ koryta przy jednostkowym spadku [m3/s],
Zmiennymi niezale¿nymi w równaniach (1), (2) s¹ t i x, a zmiennymi zale¿nymi z i Q.
Do numerycznego rozwi¹zanie uk³adu równañ (1), (2) wykorzystano metodê
niejawn¹ opart¹ na schemacie Preissmanna. Wykorzystano tak¿e naturaln¹, nie
schematyzowan¹ geometriê koryta.
Przyjêto, ¿e geometria i hydraulika koryta opisana jest przez m przekrojów
poprzecznych, w których podane s¹ w postaci tablic zale¿noœci B(z), A(z), K(z).
Funkcje B(z) i A(z) konstruuje siê, wykorzystuj¹c zdjêcia niwelacyjne przekrojów poprzecznych koryta (doliny, polderu). Przyjêto, ¿e przepustowoœæ K zale¿na
jest od wspó³czynników szorstkoœci Manninga, które mog¹ byæ zró¿nicowane
w przekroju poprzecznym i s¹ jedynymi parametrami modelu wymagaj¹cymi
kalibracji.
Dyskretyzacjê zmiennych zale¿nych oraz ich pochodnych opisuj¹ nastêpuj¹ce równania:
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(3)
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gdzie:
Dx – d³ugoœæ kroku przestrzennego [m],
Dt – d³ugoœæ kroku czasowego [s],
f
– wartoœæ funkcji f w j-tym przekroju w chwili nDt,
Q – wspó³czynnik wagowy, 0 < Q < 1.
Stosuj¹c wzory (3), (4), (5) do równañ (1), (2), dla ka¿dego odcinka miêdzy
przekrojami, otrzymujemy uk³ad 2m – 2 równañ z 4m – niewiadomymi. Przyjmuj¹c, ¿e znamy rozwi¹zanie w chwili t = nDt, liczba niewiadomych wynosi 2m.
Aby liczba równañ by³a równa liczbie niewiadomych, dodajemy dwa dodatkowe
równania stanowi¹ce lewy i prawy warunek brzegowy. Ostatecznie otrzymujemy
uk³ad 2m równañ z 2m niewiadomymi, który rozwi¹zywany jest metod¹ iteracyjn¹ Raphsona-Newtona.
Aby otrzymaæ pocz¹tkowe wartoœci niewiadomych w chwili t = 0 rozwi¹zywany
jest uk³ad równañ (1), (2) dla przep³ywu ustalonego dla rzeki g³ównej i dop³ywu.
Wp³yw warunku pocz¹tkowego na otrzymane rozwi¹zanie szybko zanika.
Rozwi¹zanie równañ (1) i (2) wymaga okreœlenia warunków brzegowych, tj.
natê¿enia przep³ywu na Wiœle w przekroju Karsy i na Nidzie w przekroju Brzegi
oraz krzywej natê¿enia przep³ywu na Wiœle w Szczucinie.
Wynikami symulacji s¹: rzêdne zwierciad³a wody, natê¿enia przep³ywów
i prêdkoœci przep³ywów w kolejnych przekrojach poprzecznych koryta.
Kalibracja i eksploatacja opisanego modelu wymaga specjalistycznej wiedzy
i doœwiadczenia oraz operacyjnego dostêpu do danych obserwacyjno-pomiarowych z dorzecza górnej Wis³y. Jest to zadanie niewykonalne w ramach LSOP powiatu Busko i w praktyce jedyn¹ mo¿liwoœci¹ jest wykorzystanie wyników otrzymanych z opisanego modelu eksploatowanego przez IMGW – PIB.
4.3.2. Ocena modelu eksploatowanego przez IMGW ze wzglêdu na potrzeby LSOP
powiatu Busko – po¿¹dane uzupe³nienia

Kalibracji modelu eksploatowanego przez IMGW dokonano, wykorzystuj¹c
wyniki niwelacji przekrojów poprzecznych doliny Wis³y i Nidy oraz obserwacje
hydrogramów stanów wody z ostatnich wielkich powodzi (1997, 2001, 2010). Poniewa¿ podczas powodzi 2010 roku wyst¹pi³y najwy¿sze zaobserwowane stany
wody, mo¿na przypuszczaæ, ¿e model IMGW dok³adnie opisuje proces transfor-

98

Zeszyty Naukowe SGSP nr 53 (1) 2015

macji fal powodziowych Wis³y i Nidy oraz zjawiska cofkowe na ujœciowym odcinku Nidy. Szczególne znacznie dla LSOP powiatu Busko maj¹ wyniki niedawno wykonanych pomiarów niwelacyjnych przekrojów poprzecznych dolin
rzecznych. Na przekrojach tych uwidocznione s¹ rzêdne wa³ów z centymetrow¹
dok³adnoœci¹. Jest to istotna ró¿nica w stosunku do rzêdnych wykorzystywanych
w opracowaniu [10], gdzie rzêdne wa³ów oceniono, wykorzystuj¹c cyfrowy model
terenu (autorzy tego opracowania nie dysponowali najnowszymi wynikami pomiarów niwelacyjnych). Poniewa¿ model IMGW jest modelem prognozy krótkoterminowej wykorzystuj¹cej wyniki obserwacji hydrologicznych [Lambor
1960], mo¿na oczekiwaæ du¿ej dok³adnoœci prognozy maksymalnych rzêdnych
zwierciad³a wody i mo¿liwoœci prezentacji maksymalnych rzêdnych wody na tle
aktualnych rzêdnych obwa³owañ. Takie porównanie ma podstawowe znaczenie
dla LSOP – umo¿liwia bowiem identyfikacjê odcinków wa³ów zagro¿onych
przelaniem siê wód powodziowych.

5. Koniecznoœæ bezpoœredniej, bie¿¹cej wspó³pracy pomiêdzy
IMGW, a Lokalnym Systemem Ostrze¿eñ i Prognoz (LSOP)
5.1. Potrzeba powo³ania LSOP
Lokalny System Prognoz i Ostrze¿eñ jest niezbêdny, bowiem system ogólnokrajowy nie mo¿e dostarczyæ wszystkich informacji potrzebnych na poziomie lokalnym. Niemniej LSOP musi dzia³aæ w œcis³ym powi¹zaniu z ogólnokrajowym
systemem IMGW, poniewa¿ na poziomie lokalnym nie jest realne opracowywanie wszystkich ostrze¿eñ i prognoz wymagaj¹cych dostêpnoœci olbrzymiej liczby
danych obserwacyjnych oraz wykorzystywania z³o¿onych modeli symulacyjnych. Potrzeba i zadania LSOP s¹ szczegó³owo dyskutowane w opracowaniach:
[OSIRIS, 2000; IMGW, Oddzia³ Kraków, 2001; IMGW, Kraków OSIRIS 2002;
IMGW Oddzia³ Kraków 2005].
Konieczne jest zapewnienie w drodze stosownych porozumieñ niezawodnej
operacyjnej transmisji potrzebnych wyników obserwacji, prognoz i ostrze¿eñ
z IMGW do LSOP, a nastêpnie przetwarzanie tych informacji na poziomie lokalnych dla potrzeb lokalnych.
5.2. Koniecznoœæ uzupe³niania zakresu obserwacji i prognoz wykonywanych
przez IMGW przez dzia³ania LSOP
Stwierdzono, ¿e podstawowym brakiem informacji dostarczanej przez system
IMGW – PIB jest ograniczenie liczby przekrojów poprzecznych koryt rzecznych,
dla których mo¿liwa jest wizualizacja nape³nienia koryta, a w szczególnoœci porównanie aktualnych/prognozowanych rzêdnych zwierciad³a wody z rzêdnymi
obwa³owañ. Takie porównanie ma podstawowe znaczenie dla LSOP, umo¿liwia
bowiem identyfikacjê odcinków wa³ów zagro¿onych przelaniem siê wód powodziowych. Pe³ne wykorzystanie tej podstawowej informacji wymaga:
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Uzyskania w drodze umowy operatora LSOP z IMGW – PIB dostêpu do prognoz hydrogramów rzêdnych zwierciad³a wody dla wszystkich wykorzystywanych przekrojów poprzecznych dolin rzecznych (aktualnie prognozy
rozpowszechniane s¹ tylko dla przekrojów wodowskazowych i to w postaci
stanów wody, a nie rzêdnych nad poziomem morza).
l Wykonania dla potrzeb LSOP oprogramowania pozwalaj¹cego na wizualizacjê profili pod³u¿nych rzêdnych zwierciad³a wody na tle rzêdnych
obwa³owañ.
l W przypadku ponownego uruchomienia obserwacji na wodowskazie Wiœlica
na Nidzie obserwacje z tego wodowskazu powinny byæ wykorzystywane
w modelu IMGW.
Powy¿sze stanowi propozycjê o podstawowym znaczeniu dla koncepcji LSOP
w Busku-Zdroju.
Ponadto proponuje siê w³¹czenie do sieci monitoringu opadowego pracuj¹cego na potrzeby LSOP pow. Busko co najmniej trzech pracuj¹cych posterunków: Borusowo, Szaniec, Szczucin.
Analiza ustnych i pisemnych informacji uzyskanych podczas wizyty w Busku
oraz opisu istniej¹cych posterunków wodowskazowych prowadzi do wniosku o
rozwa¿enie:
l Przywrócenia funkcjonowania zlikwidowanego wodowskazu Wiœlica na Nidzie. Jest on potrzebny ze wzglêdu na kontrolê poziomu cofki wywo³ywanej
na Nidzie przez wezbrania Wis³y.
l Zainstalowanie nowego wodowskazu na jednym z ma³ych cieków charakteryzuj¹cych wezbrania i powodzie lokalne wywo³ane intensywnymi opadami na
terenie powiatu.
l

6. Przetwarzanie i prezentacja wyników na rzecz u¿ytkowników
LSOP, tj. organów antykryzysowych powiatu Busko.
Adresaci informacji dostarczanej przez LSOP
Operator LSOP i jego obowi¹zki
Potrzeba istnienia Lokalnego Systemu Prognoz i Ostrze¿eñ (LSOP) jako zaplecza informacyjnego operacyjnych dzia³añ przeciwpowodziowych na szczeblu
lokalnym jest bezdyskusyjna. Starosta Powiatowy w Busku – Zdroju zaproponowa³, aby LSOP zlokalizowaæ w Komendzie Powiatowej Stra¿y Po¿arnej. Jest to
propozycja zasadna, bowiem podczas ostatnich powodzi Stra¿ Po¿arna by³a
g³ówn¹ s³u¿b¹ zajmuj¹ca siê skutecznie operacyjn¹ ochron¹ ludnoœci i mienia.
Propozycja ta wymaga akceptacji ze strony Komendanta Powiatowego z pe³n¹
œwiadomoœci¹ obowi¹zków zwi¹zanych z pe³nieniem funkcji operatora LSOP.
Oto lista najwa¿niejszych obowi¹zków operatora:
l Okres normalny
m Okres normalny definiuje siê jako okres, w którym:
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– Brak przekroczenia stanów ostrzegawczych i stanów alarmowych na wodowskazach Karsy i Szczucin na Wiœle oraz Piñczów na Nidzie. (Odpowiednie charakterystyki stanów podano w poni¿szej tabeli):
Rzeka

Wodowskaz

Km biegu

Stan ostrzegawczy

Stan alarmowy

Wis³a

Karsy

166,0
(756,84 wg MPHP)

450 cm

650 cm

Wis³a

Szczucin

194,1
(728,89 wg MPHP)

460 cm

660 cm

Nida

Piñczów

56,8
(61,56 wg MPHP)

240 cm

300 cm

– Brak ostrze¿eñ o mo¿liwoœci przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na wy¿ej wymienionych wodowskazach (ostrze¿enia takie publikowane s¹ na Platformie wymiany operacyjnych danych hydrologiczno
– meteorologicznych – Monitor IMGW – PIB (zwan¹ dalej Platform¹…)
– Brak ostrze¿eñ o mo¿liwoœci pojawienia siê w obszarze Powiatu BuskoZdrój intensywnych opadów (ostrze¿enia takie publikowane s¹ na Platformie…).
W okresie normalnym obs³uga LSOP wymaga codziennego o godzinie 8 (czasu
UTC – czasu, w którym pracuje IMGW – PIB) zaanga¿owania jednego pracownika (zwanego dalej Operatorem LSOP) w wymiarze oko³o godziny. Ze wzglêdu na
urlopy, choroby, koniecznoœæ pe³nienia s³u¿by w dni ustawowo wolne od pracy
i inne utrudnienia w komendzie powinno byæ co najmniej dwóch przeszkolonych pracowników. Szkolenie Operatorów LSOP powinno byæ przeprowadzone
w wybranej komórce IMGW – PIB zajmuj¹cej siê obs³ug¹ Platformy… Termin,
zakres i miejsce sta¿u wymaga uzgodnienia z IMGW – PIB.
W okresie braku zagro¿eñ powodziowych Operator LSPO w godzinach porannych powinien wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
l Wykorzystuj¹c Internet, po³¹czyæ siê z Platform¹…
l Pobraæ z Platformy… nastêpuj¹ce informacje: sumy opadowe (godzinowe
i dobowe) z wybranych posterunków opadowych (lista posterunków wymaga uzgodnienia z IMGW – PIB); wysokoœci opadów prognozowanych
dla obszaru powiatu przez IMGW – PIB; stany wody zaobserwowane
w ci¹gu ostatniej doby na posterunkach Karsy i Szczucin na Wiœle oraz
Piñczów na Nidzie; stany wody prognozowane dla wy¿ej wymienionych
posterunków.
l Opracowaæ raport wykorzystuj¹c wybrany standard (CSV, EXCEL.
WORD) i zapisaæ raport w pamiêci komputera.
l Okres ostrzegawczy
m Okres ostrzegawczy definiuje siê jako okres, w którym:
– W ostatniej dobie wyst¹pi³y na terenie powiatu Busko-Zdrój intensywne
opady (suma dobowa opadu > 30 mm), a na Platformie… pojawi³o siê
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ostrze¿enie o mo¿liwoœci wyst¹pienia w nastêpnej dobie intensywnych
opadów.
– Na co najmniej jednym z wodowskazów: Karsy, Szczucin na Wiœle lub
Piñczów na Nidzie nast¹pi³o przekroczenie stanu ostrzegawczego.
– Prognozy hydrologiczne dostêpne na Platformie… sygnalizuj¹ przekroczenie stanów ostrzegawczych na wy¿ej wymienionych wodowskazach
W okresie ostrzegawczym operator LSOP powinien wykonaæ nastêpuj¹ce
czynnoœci:
l Wykorzystuj¹c Internet, po³¹czyæ siê z Platform¹…
l Pobraæ z Platformy… nastêpuj¹ce informacje: sumy opadowe (godzinowe
i dobowe) z wybranych posterunków opadowych (lista posterunków wymaga uzgodnienia z IMGW – PIB); wysokoœci opadów prognozowane dla
obszaru powiatu przez IMGW – PIB; stany wody zaobserwowane w ci¹gu
ostatniej doby na posterunkach Karsy i Szczucin na Wiœle oraz Piñczów na
Nidzie; stany wody prognozowane dla wy¿ej wymienionych posterunków.
l Opracowaæ raport wykorzystuj¹c wybrany standard (CSV, EXCEL.
WORD). Wprowadziæ do Raportu komunikat o koniecznoœci przejœcia
ze stanu normalnego do stanu ostrzegawczego i zapisaæ raport w pamiêci
komputera.
l Przes³aæ Raport do wszystkich zainteresowanych osób i instytucji z sugesti¹ wprowadzenia stanu ostrzegawczego dla s³u¿b antykryzysowych. Lista
adresowa odbiorców jest zawarta w opracowaniu Urzêdu Powiatowego
w Busku-Zdroju, 2012 [13].
l Zawiadomiæ Komendanta Powiatowego Stra¿y Po¿arnej o koniecznoœci
zwiêkszenia czêstoœci pobierania informacji z Platformy… i tworzenia stosownych raportów. Dodatkowe terminy to godziny 15 i 23 (czasu UTC).
Niezbêdne jest ustalenie nazwisk operatorów LSOP i kolejnoœci dy¿urów.
l Podczas ka¿dego kolejnego dy¿uru nale¿y powtórzyæ opisane wy¿ej czynnoœci.
l Stan ostrzegawczy odwo³ujemy (przechodz¹c do stanu normalnego) jeœli
ust¹pi³y wszystkie przyczyny wymienione w podanej wy¿ej definicji okresu ostrzegawczego.
l Okres alarmu powodziowego
m Okres alarmu powodziowego definiuje siê jako okres, w którym:
– Na co najmniej jednym z wodowskazów: Karsy, Szczucin na Wiœle lub
Piñczów na Nidzie nast¹pi³o przekroczenie stanu alarmowego.
– Prognozy hydrologiczne dostêpne na Platformie… sygnalizuj¹ przekroczenie stanów alarmowych na wy¿ej wymienionych wodowskazach.
W okresie alarmu powodziowego operator LSOP powinien wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
l Wykorzystuj¹c Internet, po³¹czyæ siê z Platform¹…
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Pobraæ z Platformy… nastêpuj¹ce informacje: sumy opadowe (godzinowe
i dobowe) z wybranych posterunków opadowych (lista posterunków wymaga uzgodnienia z IMGW – PIB); wysokoœci opadów prognozowane dla
obszaru powiatu przez IMGW – PIB; stany wody zaobserwowane w ci¹gu
ostatniej doby na posterunkach Karsy i Szczucin na Wiœle oraz Piñczów na
Nidzie; stany wody prognozowane dla wy¿ej wymienionych posterunków.
l Dokonaæ wizualizacji nape³nieñ koryta Wis³y pomiêdzy Karsami,
a Szczucinem oraz koryta Nidy pomiêdzy Piñczowem, a ujœciem Nidy
do Wis³y z wykorzystaniem wszystkich przekrojów poprzecznych koryt
rzecznych funkcjonuj¹cych w modelu hydrodynamicznym IMGW
– PIB.
l Je¿eli porównanie prognozowanych rzêdnych zwierciad³a wód Wis³y
i Nidy z rzêdnymi obwa³owañ tych rzek wyka¿e mo¿liwoœæ osi¹gniêcia
lub przekroczenia przez poziomy wód poziomów wa³ów nale¿y uznaæ, ¿e
wyst¹pienie powodzi jest zdarzeniem bliskim pewnoœci. Nale¿y wówczas przejœæ do dzia³añ w³aœciwych dla stanu powodzi opisanych dalej.
l Stworzyæ raport wykorzystuj¹c wybrany standard (CSV, EXCEL,
WORD). Wprowadziæ do Raportu komunikat o koniecznoœci przejœcia do
stanu alarmowego i zapisaæ raport w pamiêci komputera. W raporcie podkreœliæ koniecznoœæ patrolowania stanu wa³ów Wis³y i Nidy w celu identyfikacji przecieków i podjêcia dzia³añ ochronnych. Podkreœliæ koniecznoœæ
powiadomienia o zagro¿eniu instytucji i ludnoœci z terenów zagro¿onych.
Adresy i sposoby rozpowszechniania informacji s¹ podane w dokumencie
pt.: „Powiatowy plan zarz¹dzania kryzysowego” opracowanym przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju.
l Przes³aæ Raport do wszystkich zainteresowanych osób i instytucji z sugesti¹ koniecznoœci wprowadzenia stanu alarmu powodziowego dla s³u¿b
antykryzysowych.
l Zawiadomiæ Komendanta Powiatowego Stra¿y Po¿arnej o koniecznoœci
zwiêkszenia czêstoœci pobierania informacji z Platformy… i tworzenia stosownych raportów. Terminy przygotowywania kolejnych Raportów to godziny 8; 11; 14; 17; 20; 23; 2; 5; (czasu UTC) . Niezbêdne jest ustalenie
nazwisk operatorów LSOP i kolejnoœci dy¿urów.
l Podczas ka¿dego kolejnego dy¿uru nale¿y powtórzyæ opisane wy¿ej czynnoœci.
l Stan alarmowy odwo³ujemy (przechodz¹c do stanu ostrzegawczego, lub
normalnego) jeœli ust¹pi³y wszystkie przyczyny wymienione w podanej
wy¿ej definicji okresu alarmowego/ostrzegawczego.
Okres powodzi
m Okres powodzi definiujemy jako okres, w którym:
– Wskutek intensywnych opadów na terenie powiatu Busko-Zdrój oraz
niedostatecznej przepustowoœci koryt ma³ych cieków i rowów melioral
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cyjnych woda zalewa u¿ytki rolne, lokalne drogi piwnice i najni¿sze kondygnacje budynków mieszkalnych i gospodarczych.
– Wskutek awarii obwa³owañ Wis³y i Nidy nastêpuje zalanie terenu skutkuj¹ce znacznymi szkodami gospodarczymi oraz zagro¿eniem ¿ycia.
– Wskutek porównania prognozowanych rzêdnych zwierciad³a wód Wis³y
i Nidy z rzêdnymi obwa³owañ tych rzek stwierdzamy, ¿e mo¿liwoœæ
osi¹gniêcia lub przekroczenia przez poziomy wód poziomów wa³ów nale¿y uznaæ za zdarzenie o prawdopodobieñstwie wyst¹pienia bliskim pewnoœci.
Uwagi:
l îród³em pewnej informacji o wyst¹pieniu powodzi s¹ mieszkañcy terenów zalanych i s³u¿by antykryzysowe.
l îród³em bliskiej pewnoœci informacji o wyst¹pieniu powodzi jest Platforma… Nale¿y podkreœliæ, ¿e og³aszaj¹c fakt zaistnienia powodzi w oparciu o
prognozê mo¿emy wywo³aæ fa³szywy alarm. Jest to nieunikniona cena d¹¿enia do mo¿liwie wczesnej identyfikacji zagro¿enia.
W okresie powodzi operator LSOP powinien wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
l Wykorzystuj¹c Internet, po³¹czyæ siê z Platform¹…
l Pobraæ z Platformy... nastêpuj¹ce informacje: sumy opadowe (godzinowe
i dobowe) z wybranych posterunków opadowych (lista posterunków wymaga
uzgodnienia z IMGW – PIB); wysokoœci opadów prognozowane dla obszaru
powiatu przez IMGW – PIB; stany wody zaobserwowane w ci¹gu ostatniej
doby na posterunkach Karsy i Szczucin na Wiœle oraz Piñczów na Nidzie; stany wody prognozowane dla wy¿ej wymienionych posterunków.
l Dokonaæ wizualizacji nape³nieñ koryta Wis³y pomiêdzy Karsami,
a Szczucinem oraz koryta Nidy pomiêdzy Piñczowem, a ujœciem Nidy do
Wis³y z wykorzystaniem wszystkich przekrojów poprzecznych koryt rzecznych funkcjonuj¹cych w modelu hydrodynamicznym IMGW – PIB.
l Stworzyæ raport wykorzystuj¹c wybrany standard (CSV, EXCEL. WORD).
Wprowadziæ do Raportu komunikat o koniecznoœci przejœcia do stanu powodzi i zapisaæ raport w pamiêci komputera. W raporcie podkreœliæ koniecznoœæ
ewakuacji ludnoœci i inwentarza zgodnie z zasadami podanymi w opracowaniu: PLAN EWAKUACJI (PRZYJÊCIA) LUDNOŒCI, ZWIERZ¥T
I MIENIA II STOPNIA NA WYPADEK MASOWEGO ZAGRO¯ENIA
oraz podkreœliæ koniecznoœæ patrolowania stanu wa³ów Wis³y i Nidy w celu
identyfikacji przecieków i podjêcia dzia³añ ochronnych. Podkreœliæ koniecznoœæ powiadomienia o zagro¿eniu instytucji i ludnoœci z terenów zagro¿onych. Adresy i sposoby rozpowszechniania informacji s¹ podane
w dokumencie przywo³anym wy¿ej oraz dokumencie pt.: „Powiatowy plan
zarz¹dzania kryzysowego” opracowanym przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju.
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Przes³aæ Raport do wszystkich zainteresowanych osób i instytucji z sugesti¹
koniecznoœci og³oszenia stanu powodzi.
Zawiadomiæ Komendanta Powiatowego Stra¿y Po¿arnej o koniecznoœci zwiêkszenia czêstoœci pobierania informacji z Platformy… i tworzenia stosownych
raportów. Terminy przygotowywania kolejnych Raportów to godziny 8; 10;
12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 2; 4; 6 (czasu UTC). Niezbêdne jest ustalenie nazwisk operatorów LSOP i kolejnoœci dy¿urów.
Podczas ka¿dego kolejnego dy¿uru nale¿y powtórzyæ opisane wy¿ej czynnoœci.
Stan powodzi odwo³ujemy (przechodz¹c do stanu alarmowego, ostrzegawczego, lub normalnego) jeœli ust¹pi³y wszystkie przyczyny wymienione w podanej wy¿ej definicji okresu powodzi.

7. Potrzeby w zakresie szkolenia operatorów LSOP (w tym sta¿e
w IMGW), s³u¿b antykryzysowych, edukacji mieszkañców
terenów zagro¿onych
Zawarty w pkt. 6 opis zadañ operatora LSOP dobitnie œwiadczy o koniecznoœci intensywnego szkolenia. Oprogramowanie Platformy… jest „przyjazne u¿ytkownikowi” nie mniej sprawne wykonywanie wszystkich obowi¹zków wymaga
wiedzy i doœwiadczenia. Wiedzê nale¿y uzyskaæ poprzez sta¿e w IMGW – PIB.
Skuteczne wykorzystanie tej wiedzy w sytuacji operacyjnej wymaga treningu.
Realne dzia³ania w okresie powodzi zwi¹zane s¹ ze stresem. Pokonanie stresu
wymaga doœwiadczenia i nie mo¿na czekaæ na kolejn¹ powódŸ aby doœwiadczenie
uzyskaæ. Wypróbowanym przez wojsko sposobem uzyskiwania niezbêdnego doœwiadczenia s¹ gry decyzyjne ze wspomaganiem komputerowym. Zorganizowanie takiej gry w sposób pozwalaj¹cy realistycznie symulowaæ sytuacjê zagro¿enia wymaga wiedzy i wyobraŸni. Proponuje siê nawi¹zanie wspó³pracy
z wojskowymi specjalistami np. z Wojskowej Akademii Technicznej (WAT).
Wspó³autor niniejszego opracowania bra³ udzia³ w grze decyzyjnej, której przedmiotem by³a powódŸ na ¯u³awach zorganizowane we wspó³pracy organów antykryzysowych, IMGW i specjalistów z WAT. By³o to bardzo po¿yteczne i pouczaj¹ce doœwiadczenie. Proponuje siê nawi¹zanie do tego wydarzenia poprzez
organizacjê gry decyzyjnej na obszarze powiatu Busko.
Specyficznym problemem jest edukacja spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej tereny
zagro¿one powodzi¹. Podejmowane w tym zakresie próby nie napawaj¹ optymizmem. Mieszkañcy terenu zagro¿onego zazwyczaj nie godz¹ siê na ewakuacjê obawiaj¹c siê kradzie¿y. Prowadzi to do dramatycznych sytuacji w przypadku przerwania wa³u. Wszyscy pamiêtaj¹ jak telewizja pokazywa³a ewakuacjê
helikopterami ludzi chroni¹cych siê na dachach zalanych budynków. Prze³amanie tych uprzedzeñ, niestety nie bezzasadnych, wymaga d³ugotrwa³ego procesu
edukacyjnego. Byæ mo¿e objêcie edukacj¹ m³odzie¿y szkolnej doprowadziæ mo¿e
w perspektywie do racjonalnych zachowañ spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej tereny
zagro¿one powodzi¹.
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Zakoñczenie
Przedstawiona koncepcja systemu ostrze¿eñ i prognoz dla powiatu Busko ma
na celu u³atwienie zarz¹dzania kryzysowego w warunkach zagro¿enia powodziowego. Koncepcja jest spójna i kompleksowa. Obejmuje szereg zagadnieñ dotycz¹cych zadañ systemu ostrze¿eñ i prognoz, zagro¿eñ powodziowych powiatu
Busko, których g³ówn¹ przyczyn¹ jest potencjalna awaria wa³ów w czasie du¿ego
wezbrania. Dzia³anie przedstawionego systemu wymaga korzystania z krajowego
system monitoringu i prognoz st¹d istnieje uzasadniona merytorycznie koniecznoœæ wspó³pracy IMGW z LSOP powiatu Busko. Bardzo wa¿nym elementem systemu jest tak¿e potrzeba szkolenia w zakresie edukacji powodziowej nie tylko
operatorów LSOP, s³u¿b antykryzysowych, ale równie¿ mieszkañców terenów
zagro¿onych co bêdzie skutkowaæ lepszymi efektami zarz¹dzania kryzysowego
poprzez minimalizacjê strat popowodziowych.
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Szko³a Policji w Pile

Wspó³praca Policji z innymi s³u¿bami
ratowniczymi podczas zdarzeñ masowych
i katastrof
Cooperation of Police with other Emergency
Services During Major Incidents and Disasters
Streszczenie
Niniejszy artyku³ dotyczy wspó³dzia³ania Policji z innymi s³u¿bami ratowniczymi w
trakcie zdarzeñ masowych oraz katastrof. W literaturze relatywnie du¿o miejsca
poœwiêca siê regu³om ratownictwa medycznego i ratownictwa realizowanego przez
stra¿ po¿arn¹. Natomiast zagadnienie dotycz¹ce zadañ oraz zasad wspó³pracy Policji
z innymi s³u¿bami w trakcie zdarzenia masowego lub katastrofy jest bardzo rzadko
poruszane. Publikacja ta mo¿e stanowiæ interesuj¹cy przyczynek do dalszej dyskusji
na temat regu³ wspó³pracy ró¿nych s³u¿b ratowniczych w trakcie realizacji zadañ
w akcjach ratowniczych.
S³owa kluczowe: zdarzenie masowe, katastrofa, Policja, s³u¿by ratownicze

Summary
The article deals with the cooperation of Police and other emergency services
during the major incidents and disasters. There are relatively a lot of examples
concerning the principles of medical and fire services described in literature while the
problem of tasks and principles of Police cooperation with other emergency services
during major incidents is very rarely raised. The presented article may start an
interesting discussion on the principles of cooperation of various services during
rescue operations.
Keywords: major incident, disaster, Police, emergency services

Wprowadzenie do problematyki zdarzeñ masowych i katastrof
Ratownictwo jest kojarzone ze specjalistycznymi s³u¿bami pañstwowymi,
które podejmuj¹ pilne akcje ratuj¹ce mienie, ¿ycie lub zdrowie ludzkie. Ratowanie w potocznym rozumieniu obejmuje nag³¹ pomoc udzielan¹ drugiej osobie
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w sytuacji, gdy ta nie jest w stanie sama sobie zapewniæ bezpieczeñstwa, odsun¹æ
zagro¿enie. Dzia³ania ratownicze mog¹ byæ skierowane na ludzi (ratownictwo
medyczne), przyrodê, infrastrukturê, maszyny i urz¹dzenia. Zakres dzia³añ ratowniczych mo¿e byæ bardzo ró¿ny – od dzia³añ jednostkowych przez dzia³ania
skierowane na grupê ludzi a¿ po dzia³ania szersze – pod wzglêdem osób i potencjalnych strat materialnych1. Wed³ug J. Go³êbiowskiego ratownictwo, w sensie
organizacyjnym, jest procesem, w którym nastêpuje ³¹czenie ró¿nych elementów
dzia³añ za pomoc¹ wczeœniej okreœlonych procedur zmierzaj¹cych do optymalizacji funkcjonowania struktur w kontekœcie uwarunkowañ zwi¹zanych z danym
zagro¿eniem2.
Zdarzenie masowe to pojêcie, które stosuje siê w przypadku ratownictwa. Natomiast katastrofa jest definiowana w zakresie ratownictwa, jak i zarz¹dzania kryzysowego. Zdarzenie masowe jest jednym z rodzajów zdarzeñ losowych, które
wymagaj¹ interwencji s³u¿b ratowniczych ze wzglêdu na negatywne skutki, jakie
wywo³uj¹. Pod wzglêdem skutków spowodowanych negatywnymi zdarzeniami,
które wymagaj¹ dzia³ania s³u¿b ratowniczych, wyró¿nia siê3:
a) zdarzenie jednostkowe,
b) wydarzenia mnogie,
c) zdarzenia masowe,
d) katastrofy.
Powy¿sza klasyfikacja zdarzeñ wystêpuje w przypadku medycyny katastrof,
która jest czêœci¹ medycyny ratunkowej. Medyna katastrof jest przedmiotem badañ i analiz lekarzy, ratowników, specjalistów w zakresie zarz¹dzania, po¿arnictwa, ratownictwa chemicznego, prawników oraz specjalistów innych dziedzin,
a jej g³ównym celem jest znalezienie najlepszych rozwi¹zañ systemowych, stworzenie standardów postêpowania medycznego oraz organizacji w zdarzeniach
masowych4. Zdarzenie jednostkowe to okreœlenie, które opisuje zdarzenie nag³e,
o negatywnych skutkach zdrowotnych tylko dla jednej osoby. W takim przypadku poszkodowanemu pomocy mo¿e udzieliæ zespó³ ratownictwa medycznego,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami i standardami w ratownictwie medycznym. Mo¿liwoœæ uzyskania przez osobê poszkodowan¹ pomocy medycznej nie
jest niczym ograniczona5. Inny charakter maj¹ wydarzenia mnogie. W tym przy1
J. Konieczny: Ratownictwo w Polsce: lata 1990–2010, Warszawa – Poznañ – Inowroc³aw 2010,
s. 4–6.
2
J. Go³êbiowski: Ratownictwo w sytuacji kryzysowej, [w:] II Konferencja Naukowa „Zarz¹dzanie
Kryzysowe” nt. „Ratownictwo w sytuacjach kryzysowych”, K. Chwesiuk, C. Christow, A. Ostrokólski,
J. Sadowski (red.): Wyd. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2004, s. 73–75.
3
K. Sosada, W. ¯urawiñski, A. Niczyporuk: Pomoc medyczna w zdarzeniach masowych i katastrofach, [w:] A. Zawadzki (red.): Medycyna ratunkowa i katastrof. Podrêcznik dla studentów uczelni
medycznych, PZWL, Warszawa 2011, s. 369–370.
4
J. Cieækiewicz: Wprowadzenie do problemu medycyny katastrof , [w:] J. Cieækiewicz (red.): Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wroc³aw 2010,
s. 1–3
5
K. Sosada, W. ¯urawiñski, A. Niczyporuk: Pomoc medyczna…, op. cit., s. 369–370.
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padku skutkiem zdarzania nag³ego jest co najmniej dwóch poszkodowanych,
a czasami nawet kilkanaœcie osób, choæ górna liczba uczestnicz¹cych w zdarzeniu
mnogim nie jest okreœlona. Warunkiem koniecznym uznania danego zdarzenia
za mnogie jest dostarczenie wszystkim poszkodowanym pomocy medycznej i ich
zaopatrzenie w zbli¿onym okresie czasu.
Zdarzenie masowe natomiast to sytuacja, w której tak¿e wystêpuje du¿a liczba
osób poszkodowanych, ale jest ich na tyle du¿o, ¿e nie jest mo¿liwe udzielnie pomocy medycznej wszystkim poszkodowanym w zbli¿onym okresie. Mimo du¿ej
liczby rannych i ofiar zdarzenia, lokalne s³u¿by ratownicze s¹ w stanie poradziæ
sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹6. Katastrofa w rozumieniu ratownictwa medycznego
jest zdarzeniem nag³ym o kryzysowym charakterze, które dla zabezpieczenia
wszystkich poszkodowanych wymaga zastosowania si³ i œrodków, które przekraczaj¹ mo¿liwoœci lokalnych s³u¿b ratowniczych i niezbêdna jest pomoc oraz
wsparcie s³u¿b ratowniczych pozalokalnych7. W przypadku katastrofy, podobnie
jak w zdarzeniach masowych, niezbêdne jest przeprowadzenie segregacji medycznej poszkodowanych8.
To samo zdarzenie, w zale¿noœci od liczby lokalnych jednostek i si³ ratowniczych, mo¿e zostaæ uznane za zdarzenie masowe lub za katastrofê. Decyzjê o tym,
czy dany wypadek to zdarzenie masowe czy katastrofa, podejmuje dowódca jednostki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej lub kierownik zespo³u ratownictwa medycznego9. Istot¹ katastrofy w ujêciu medycznym jest wystêpowanie du¿ej liczby
osób poszkodowanych, która przekracza naturalne zdolnoœci lokalnego systemu
ratowniczego, przede wszystkim ratownictwa medycznego.
Katastrofa jest nieco inaczej definiowana przez Federaln¹ Agencjê Zarz¹dzania w Sytuacjach Nag³ych – agendê rz¹dow¹ w USA. Jest ona bowiem zdarzeniem nag³ym, które powoduje œmieræ, obra¿enia osób oraz zniszczenia mienia
w stopniu wymagaj¹cym podjêcia dzia³añ pozarutynowych oraz szybkiego skoordynowania dzia³ania wielu osób i instytucji10. W ustawie o zarz¹dzaniu kryzysowym11 katastrofa nie zosta³a zdefiniowana. Wystêpuje jedynie pojêcie sytuacji
kryzysowej. Jest to szczególna sytuacja, która w znaczny sposób negatywnie
wp³ywa na bezpieczeñstwo ludzi, mienia lub œrodowiska i powoduje, ¿e dzia³alnoœæ organów administracji publicznej jest w znacznym stopniu ograniczona
z powodu zbyt ma³ych si³ oraz œrodków12. Katastrofa wed³ug zarz¹dzania kryzysowego dotyczy wszystkich negatywnych skutków – tak¿e w zakresie zniszczeñ
mienia i œrodowiska naturalnego. Katastrof¹ w takim ujêciu bêdzie tak¿e zdarza6

Tam¿e, s. 369–370.
Tam¿e, s. 369–370.
8
K. Mackway-Jones, J. Marsden. J. Windle: Triage. Ratunkowa segregacja medyczna, red, wydania polskiego J. Jakubaszko, Elsevier Urban & Partner, Wroc³aw 2006, s. 1–2.
9
K. Sosada, W. ¯urawiñski, A. Niczyporuk: Pomoc medyczna…, op. cit., s. 369–370.
10
J. Cieækiewicz, Wprowadzenie do problemu medycyny katastrof…, s. 1–3.
11
Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590,
t.j. Dz.U. 2013, poz. 1166).
12
Ustawa z 26 kwietnia 2007r. o zarz¹dzaniu kryzysowym – art. 3 ust 1.
7
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nie powoduj¹ce znaczne straty materialne lub ograniczaj¹ce normalne dzia³ania
organów administracji publicznej – np. zniszczenie sieci energetycznej lub telekomunikacyjnej na znacznym obszarze, nawet, jeœli ¿adna osoba w wyniku tego
zdarzenia nie zosta³a poszkodowana ani nie straci³a ¿ycia. Katastrofê mo¿na tak¿e definiowaæ w ujêciu ekologicznym, jako efekt nag³ego zaburzenia relacji wystêpuj¹cych pomiêdzy cz³owiekiem a œrodowiskiem, w jakim ¿yje, co powoduje
koniecznoœæ u¿ycia œrodków nadzwyczajnych do jego opanowania, czêsto z koniecznoœci¹ uzyskania pomocy zewnêtrznej13.

1. Cechy zdarzeñ masowych i katastrof
Katastrofa lub zdarzenie masowe s¹ specyficznymi sytuacjami, których skutki, przebieg oraz liczba s³u¿b ratowniczych s¹ uwarunkowane du¿¹ liczb¹ ofiar.
W zdarzeniach masowych i katastrofach wyró¿nia siê dwie podstawowe sytuacje,
które warunkuj¹ akcjê ratownicz¹. S¹ to zdarzenia masowe proste oraz powik³ane. Zdarzenia proste charakteryzuj¹ siê tym, ¿e ca³a infrastruktura na obszarze
katastrofy pozostaje nienaruszona, co jest istotne dla s³u¿b ratowniczych, które
mog¹ dotrzeæ na miejsce zdarzenia. Zdarzenia powik³ane natomiast charakteryzuj¹ siê znacznym zniszczeniem infrastruktury, co utrudnia dotarcie s³u¿b ratowniczych na miejsce zdarzenia14. Cechami charakteryzuj¹cymi katastrofê, wed³ug
M. Clarke’a, s¹: presja czasu, du¿a dynamika zmian powoduj¹ca zaskoczenie oraz
uczucie zagro¿enia oraz okolicznoœæ, które wywo³a³y dan¹ sytuacjê15. Doœæ czêsto
wszystkie osoby znajduj¹ce siê w obszarze katastrofy – poszkodowani, s³u¿y ratownicze, nara¿one s¹ na niebezpieczeñstwo wynikaj¹ce z przebiegu katastrofy, charakteru oraz zakresu zniszczeñ. Uczuciem dominuj¹cym u jednostki uczestnicz¹cej w kryzysie jest brak kontroli nad zachodz¹cymi zjawiskami, co potêguje
uczucie zagro¿enia16. W centrum ka¿dej katastrofy znajduj¹ siê poszkodowani
– osoby ranne, zabici, a tak¿e osoby w stanie Ostrej Reakcji na Stres (ORS). Innym niekorzystnym zjawiskiem psychologicznym, wystêpuj¹cym podczas zdarzeñ masowych i katastrof, jest panika17. Wszystkie zdarzenia oraz osoby uczestnicz¹ce w katastrofie sk³adaj¹ siê na skomplikowane relacje towarzysz¹ce akcji
ratowniczej, co zosta³o przedstawione na rys. 1.
Ocenia siê, ¿e oko³o 70% uczestników zdarzeñ masowych oraz katastrof prze¿ywa ORS, który charakteryzuje siê18:
13

J. Cieækiewicz: Wprowadzenie do problemu medycyny katastrof…, s. 1–3.
Tam¿e, s. 1–3.
15
W. Otwinowski: Kryzys i sytuacja kryzysowa, [w:] Edukacja dla bezpieczeñstwa, Przegl¹d
Naukowo-Dydaktyczny 2010, nr 2, s. 85.
16
H. Sk³odowski: Psychologia sytuacji kryzysowych, Przedsiêbiorczoœæ i Zarz¹dzanie Tom X, Zeszyt 3, £ódŸ 2009, s. 97–105.
17
Tam¿e, s. 62.
18
P. Gu³a: Psychologiczne aspekty katastrof, [w:] J. Cieækiewicz (red.): Ratownictwo medyczne …,
op. cit., s. 62–64.
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a) oszo³omieniem, powodowanym nag³oœci¹ i iloœci¹ drastycznych zmian
– skutkuje brakiem kontaktu osoby poszkodowanej z otoczeniem lub zawê¿eniem pola œwiadomoœci,
b) dezorientacj¹ – wystêpuje po kilku minutach od danego zdarzenia i mo¿e
przejawiaæ siê w postaci hiperaktywnoœci lub wrêcz przeciwnie – w przed³u¿aj¹cym siê os³upieniu, co uniemo¿liwia podjêcie jakiegokolwiek
dzia³ania,
c) objawami wegetatywnymi o burzliwym przebiegu, np. wymioty, biegunka.
Dynamiczne, nieprzewidywalne zmiany i zagro¿enia w trakcie dzia³añ ratowniczych

Znaczne
zniszczenia
materialne

Du¿a liczba
ofiar
i poszkodowanych

Ofiary katastrofy;
zabici, ranni, obra¿enia
ciê¿kie
i mnogie, efekt ORS,
panika

Œwiadkowie
zdarzenia,
gapie, ...

Ró¿ne s³u¿by
ratownicze

Presja up³ywaj¹cego czasu
Rys. 1. Czynniki wp³ywaj¹ce na organizacjê ratownictwa w trakcie katastrofy
îród³o: opracowanie w³asne.

Do innych istotnych uwarunkowañ towarzysz¹cych ka¿dej katastrofie nale¿y
zaliczyæ: znaczn¹ liczbê ofiar i poszkodowanych, du¿e zniszczenia materialne,
uczestnictwo w akcji ratowniczej ró¿nych s³u¿b ratowniczych oraz wystêpowanie
œwiadków wydarzenia, osób postronnych i zwyk³ych gapiów. Wszystkie te czynniki powoduj¹, ¿e w zdarzeniach masowych lub katastrofach doœæ ³atwo mo¿e powstaæ chaos, który jedynie potêguje uczucie zagro¿enia u poszkodowanych, ale
tak¿e u ratowników. Dlatego, jak zauwa¿a J. Cieækiewicz, w przypadku katastrofy
niezbêdne jest wprowadzenie „natychmiastowego, skoordynowanego dzia³ania
wielu osób i instytucji”19. Wydaje siê tak¿e, ¿e w³aœnie umiejêtnoœæ koordynacji
dzia³añ ró¿nych s³u¿b ratowniczych ma najwiêksze znaczenie dla efektywnoœci
19

J. Cieækiewicz: Wprowadzenie…, op. cit., s. 1.
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akcji ratowniczych w przypadku katastrofy lub zdarzenia masowego, co potwierdzaj¹ analizy akcji ratowniczej przeprowadzonej 3 marca 2012 r. podczas wypadku kolejowego pod Szczekocinami20.
Koordynacja dzia³añ zespo³ów ratowniczych i ró¿nych s³u¿b pomocniczych
w trakcie katastrofy wymaga jasnego okreœlenia podmiotów, które uczestnicz¹
w akcji, ich kompetencji oraz procedur postêpowania.

2. Rodzaje s³u¿b ratowniczych uczestnicz¹cych w zdarzeniach
masowych i katastrofach
W ka¿dym zdarzeniu masowym lub katastrofie uczestnicz¹ co najmniej trzy
rodzaje s³u¿b: Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, jednostki ratownictwa medycznego
oraz Policja. Oczywiœcie nie s¹ to wszystkie organizacje, jakie mog¹ byæ zaanga¿owane w trakcie dzia³añ ratowniczych. W akcjach ratowniczych mog¹ braæ tak¿e
udzia³: stra¿ gminna lub miejska, oddzia³y wojskowe, jednostki Stra¿y Granicznej, specjalistyczne jednostki ratownicze, takie jak np. TOPR, GOPR lub
WOPR, a tak¿e s³u¿by sanitarne, organizacje spo³eczne itp.21
Zasady funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w kraju okreœla
ustawa o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym22. System ratownictwa medycznego na poziomie wykonawczym sk³ada siê z dwóch rodzajów jednostek: szpitalnych oddzia³ów ratunkowych oraz zespo³ów ratownictwa medycznego23,
a podmiotami wspó³pracuj¹cymi z systemem s¹ centra urazowe oraz wyznaczone
oddzia³y szpitalne. Zespó³ ratownictwa medycznego (ZRM) to jednostka, która
zosta³a stworzona, aby podejmowaæ medyczne dzia³ania ratownicze w warunkach przedszpitalnych i jest to podstawa kwalifikowanego systemu pomocy
przedszpitalnej24. Zespó³ ratownictwa medycznego uruchamiany jest na polecenie dyspozytora medycznego, który jest odpowiedzialny za przyjmowanie
zg³oszeñ o zdarzeniach, ustala priorytety i dysponuje ZRM na miejsce zdarzenia25.
Wyró¿nia siê dwa rodzaje zespo³ów ratownictwa medycznego26: zespo³y podstawowe oraz specjalistyczne. Zespó³ podstawowy sk³ada siê, z co najmniej
dwóch osób, wœród których znajduj¹ siê pielêgniarka systemu oraz ratownik medyczny b¹dŸ te¿ dwóch ratowników medycznych. Natomiast w sk³ad specjali20

Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami – raport specjalny „Na Ratunek” nr 2/12, s. 50–51.
M. £uczkowska: Problemy jednoznacznoœci pojêæ i terminów z zakresu dzia³añ ratowniczych
w sytuacjach kryzysowych, [w:] II Konferencja…, op. cit., s. 100.
22
Ustawa z 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191,
poz. 1410, tekst jednolity (Dz.U. z 2013 r., poz. 757 z póŸn. zm.).
23
Tam¿e.
24
D. Ko³odziej, R. Ziemba: System …, op. cit., s. 29–33.
25
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwañ przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespo³ami ratownictwa medycznego
(Dz.U. z 2014 r. poz. 66).
26
Ustawa z 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym – art. 36 ust. 1.
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stycznego zespo³u ratownictwa medycznego wchodz¹ co najmniej trzy osoby,
wœród których jest miêdzy innymi lekarz systemu, pielêgniarka systemu oraz ratownik medyczny27.
Drugim podstawowym rodzajem podmiotów, które uczestnicz¹ w dzia³aniach
ratowniczych s¹ jednostki wchodz¹ce w sk³ad Krajowego Systemu RatowniczoGaœniczego (KSRG). Organizacjê oraz dzia³anie KSRG okreœla Rozporz¹dzenie
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie szczegó³owych zasad
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego28. Jednostki tego systemu
s¹ miêdzy innymi odpowiedzialne za realizacjê akcji czynnoœci ratowniczych,
przy czym wyró¿nia siê dwa rodzaje czynnoœci w ramach tych akcji29:
a) czynnoœci ratownicze podstawowe – s¹ wykonywane przez wszystkich ratowników systemu w ramach podstawowych dziedzin ratownictwa typu:
walka z po¿arami, ratownictwo chemiczne, ratownictwo medyczne, ratownictwo ekologiczne oraz ratownictwo techniczne,
b) czynnoœci ratownicze specjalistyczne – s¹ realizowane z u¿yciem sprzêtu
specjalistycznego i wy³¹cznie przez przeszkolonych ratowników.
Zadania realizowane przez Komendanta G³ównego PSP na obszarze województwa i powiatu realizuj¹ odpowiednio wojewodowie oraz starostowie. Z kolei
burmistrzowie i prezydenci miast koordynuj¹ funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego w zakresie okreœlonym przez wojewodê. W sk³ad
KSRG wchodz¹ jednostki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, jednostki ochrony przeciwpo¿arowej, które spe³niaj¹ warunki pod wzglêdem kadrowym i wyposa¿enia
technicznego, okreœlonym przez ministra spraw wewnêtrznych30, a tak¿e inne s³u¿by, inspekcje, stra¿e, instytucje oraz podmioty, które na mocy umowy
cywilnoprawnej zgodzi³y siê wspó³dzia³aæ w akcjach ratowniczych31. W praktyce
najwiêcej podmiotów, które wchodz¹ do KSRG, to jednostki Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, wybrane jednostki ochotniczej stra¿y po¿arnej oraz niektóre zak³adowe stra¿e po¿arne.
Stra¿ po¿arna to formacja, której celem jest walka z po¿arami, klêskami ¿ywio³owymi oraz ró¿nymi zagro¿eniami miejscowymi32. Jednostki formacji stra¿y
po¿arnej maj¹ charakter umundurowany i s¹ wyposa¿one w specjalistyczny
sprzêt33.
Policja to podstawowy organ pañstwowy odpowiedzialny za bezpieczeñstwo
publiczne w skali ca³ego kraju, ale tak¿e na poziomie regionu oraz jednostek lo27

Tam¿e, art. 36. ust. 1
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 18 lutego 2011 r. w sprawie
szczegó³owych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (Dz.U. nr 46, Poz. 239).
29
Tam¿e, art. 2 pkt 2.
30
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351, t.j. Dz.U.
z 2009 r. nr 178, poz. 1380).
31
Rozporz¹dzenie MSWiA z 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegó³owych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego § 2 pkt 8.
32
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400, t.j. Dz. U.
33
Ustawa o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej – art. 1 ust. 1.
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kalnych – powiatu i gminy. Aktem prawnym reguluj¹cym funkcjonowanie Policji jest ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji34. Policja to formacja mundurowa,
a jednoczeœnie uzbrojona, a jej g³ówne funkcje to ochrona bezpieczeñstwa ludzi
oraz utrzymywanie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego35. Zadania Policji s¹
wyszczególnione w przedmiotowej ustawie. S¹ to zarówno zadania œciœle odnosz¹ce siê do celu g³ównego, jakim jest ochrona bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, jak te¿ zadania dodatkowe, maj¹ce na celu usprawnienie funkcjonowania Policji, zwi¹zane ze wspó³prac¹ miêdzynarodow¹, prowadzeniem systemu
informacji. Policja zajmuje szczególne miejsce w systemie zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego, gdy¿ jej g³ównym celem jest zapobieganie przestêpczoœci
oraz zapobieganie zjawiskom, które mog³yby stworzyæ ró¿ne zagro¿enia.
Ponadto Policja, zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o Pañstwowym Ratownictwie
Medycznym, jest organizacj¹ nadzorowan¹ przez Ministra Spraw Wewnêtrznych
i zosta³a wymieniona jako jednostka wspó³pracuj¹ca z systemem Pañstwowego
Ratownictwa Medycznego. W artykule tym zosta³y tak¿e wymienione inne podmioty wspó³pracuj¹ce z systemem – Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, jednostki ochrony przeciwpo¿arowej, w³¹czone do KSRG, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego, ratownictwa wodnego oraz inne jednostki podleg³e
lub nadzorowane przez ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych i Ministra
Obrony Narodowej.
Dodatkowo w art. 16 ust.1 Ustawy o Ratownictwie Medycznym zobligowano
Ministra Spraw Wewnêtrznych do stworzenia systemu szkoleñ policjantów, co
ma niebagatelne znaczenie dla skutecznoœci dzia³añ ratowniczych.

3. Zadania wybranych s³u¿b ratowniczych realizowane podczas
zdarzeñ masowym i katastrof
W przypadku zdarzeñ masowych ka¿da z formacji ratowniczych ma inne zadania, które s¹ okreœlone w przepisach resortowych danej formacji. Inne przepisy
w postaci ustaw, rozporz¹dzeñ oraz wewnêtrznych procedur obowi¹zuj¹ jednostki stra¿y po¿arnej KSRG, a inne jednostki ratownictwa medycznego. Zadania
jednostek KSRG zosta³y okreœlone w Rozporz¹dzeniu MSWiA z 2011 r. w sprawie krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego. Odrêbne zadania zosta³y przypisane jednostkom ratownictwa systemu w przypadku walki z po¿arami, klêsk ¿ywio³owych oraz w przypadku ratownictwa chemicznego, technicznego,
medycznego i ekologicznego36.

34

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179, tekst jednolity Dz.U. 2011 r.
nr 287 poz. 1687, z póŸn. zm.).
35
Ustawa o Policji – art. 1 ust. 1.
36
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 18 lutego 2011r. w sprawie
szczegó³owych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaœniczego (Dz.U. 2011 nr 46
poz. 239).
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W najbardziej ogólnym ujêciu zadania jednostek stra¿y po¿arnej obejmuj¹
planowanie, organizowanie oraz realizacjê dzia³añ ratowniczych, których celem
jest ratowanie ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska. Dzia³ania jednostek KSRG
podczas akcji ratowniczej polegaj¹ na kolejnym wykonaniu ró¿nych czynnoœci,
wœród których najwa¿niejsze to37:
a) identyfikacja rodzaju, zasiêgu i charakteru zagro¿enia,
b) zabezpieczenie i oznakowanie strefy dzia³ania jednostek stra¿y, w tym
strefy niebezpiecznej, w której dzia³a jedynie stra¿ po¿arna,
c) wy³¹czenie instalacji oraz urz¹dzeñ, które maj¹ lub mog¹ mieæ wp³yw na
bezpieczeñstwo osób poszkodowanych oraz s³u¿b ratowniczych; dotyczy
to g³ównie instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych,
d) wykonanie czynnoœci, które umo¿liwiaj¹:
– dotarcie i wykonanie dostêpu do osób zagro¿onych i poszkodowanych,
– udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej,
– przygotowanie dróg ewakuacji,
– ewakuacjê poszkodowanych spoza strefy zagro¿enia,
e) likwidacja zagro¿eñ, które wystêpuj¹ w trakcie klêski ¿ywio³owej,
f) przygotowanie i stosowanie w³aœciwego sprzêtu w zale¿noœci od zakresu
i rodzaju klêski ¿ywio³owej,
g) zarz¹dzanie stref¹ zagro¿enia – wyznaczanie granic lub ich zmiana,
h) wezwanie i uruchomienie dodatkowych si³ oraz œrodków wchodz¹cych
w sk³ad KSRG,
i) ocena zakresu klêski ¿ywio³owej i jej skutków.
Jednostki stra¿y po¿arnej s¹ zatem podstawowymi jednostkami, które organizuj¹ i realizuj¹ dzia³ania ratownicze w strefie zagro¿enia. Stra¿acy czêsto docieraj¹ do poszkodowanych i wydostaj¹ te osoby z uwiêzienia w strefie niebezpiecznej. Dlatego bardzo czêsto podejmuj¹ akcjê ratownictwa medycznego w postaci
udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy. Obecnie w jednostkach stra¿y
po¿arnej KSRG wiele osób posiada profesjonalne przeszkolenie w zakresie
udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, wed³ug odpowiednich procedur.
Zasady udzielania pomocy medycznej przez jednostki ratowniczo-gaœnicze
KSRG zosta³y podane w wytycznych Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej z 2013 r. w sprawie zasady organizacji ratownictwa medycznego
w KSRG38. W wytycznych zak³ada siê, ¿e wszystkie jednostki ratowniczo-gaœnicze Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz wybrane jednostki ochrony przeciwpo¿arowej (jeœli posiadaj¹ co najmniej dwóch przeszkolonych ratowników) realizuj¹ zadania zwi¹zane z ratownictwem medycznym w KSRG39.

37

J. Skoczylas: Prawo ratownicze, Lexis Nexis, Warszawa 2011, s. 58–60.
Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym,
Komendant G³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Warszawa 2013.
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Tam¿e – pkt 3.1.
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Stra¿e po¿arne (pañstwowa i ochotnicze) zapewniaj¹ równie¿ transport osób
poszkodowanych. W ramach KSRG wystêpuj¹ tak¿e specjalistyczne jednostki
zajmuj¹ce siê poszukiwaniem osób w gruzowiskach budynków, ratownictwem
w zagro¿eniach chemicznych oraz ratownictwem wodnym. Drugim rodzajem
jednostek, które s¹ niezbêdne w ka¿dej akcji ratunkowej w zdarzeniu masowym
lub katastrofie s¹ s³u¿by ratownictwa medycznego. S³u¿by te funkcjonuj¹ na
podstawie ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym. Ratownictwo medyczne w myœl powy¿szej ustawy wchodzi w sk³ad Krajowego Systemu Ochrony
Zdrowia, którego podstawowym zadaniem jest podejmowanie dzia³añ leczniczych i ratowniczych wobec ka¿dej osoby, znajduj¹cej siê w stanie zagro¿enia
w³asnego zdrowia lub ¿ycia40. Natomiast za najwa¿niejsze zadania s³u¿b ratownictwa medycznego uwa¿a siê41:
a) stworzenie systemu ³¹cznoœci, który gwarantuje mo¿liwoœæ natychmiastowego wezwania pomocy do osób wymagaj¹cych pomocy medycznej,
b) jak najszybsze (niezw³oczne) przybycie na miejsce zdarzenia zespo³u ratownictwa medycznego oraz podjêcie niezbêdnych dzia³añ medycznych
o charakterze ratowniczym,
c) zapewnienie transportu rannych i poszkodowanych, wed³ug potrzeb oraz
stanu pacjenta do najbli¿szego Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego (SOR)
lub izby przyjêæ albo do oddzia³u stosownego dla rodzaju nag³ego zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia,
d) udzielnie pomocy medycznej i lecznictwa w placówkach medycznych.
Zespó³ Ratownictwa Medycznego jest odrêbn¹ jednostk¹, sk³adaj¹c¹ siê
z osób, które potrafi¹ udzieliæ pomocy medycznej poszkodowanym i s¹ wyposa¿one w niezbêdny sprzêt medyczny, lekarstwa, œrodki transportu. Jego podstawowym zadaniem jest realizacja dzia³añ medycznych w warunkach przedszpitalnych42. Zespó³ Ratownictwa Medycznego ZRM jest uruchamiany na podstawie
decyzji dyspozytora medycznego, który przyjmuje informacjê o zdarzeniu
w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). CPR funkcjonuje na podstawie
ustawy z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego43 i wystêpuje na poziomie powiatu. Jest „zintegrowanym stanowiskiem dysponowania
i zarz¹dzania systemem ratownictwa na danym terenie, przyjmuj¹cym wezwania
ratunkowe dotycz¹ce wszystkich s³u¿b ratowniczych, opartym na wspólnym numerze telefonu ratunkowego – numer 112”44.
40

D. Ko³odziej, R. Ziemba: System Ochrony Zdrowia w Polsce, Wojskowa Farmacja i Medycyna
2010, nr 3 (1), s. 29–32.
41
Tam¿e, s. 29–32.
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J. Kosydar-Bochenek, D. Ozga, J. Szymañska, B. Lewandowski: System ratownictwa medycznego na œwiecie a system polski, Zdrowie Publiczne 2012, nr 1 (122), s. 74.
43
Ustawa z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. poz. 1635 oraz
z 2014 r. poz. 1877 i 1915),
44
K. Kowalczyk, S. Rump, Z. Ko³aciñski: Medycyna katastrof chemicznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, s. 53.
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Dyspozytor medyczny przyjmuje informacje o zdarzeniu i podejmuje decyzjê
o uruchomieniu zespo³ów ratowniczych. Jego zadaniem jest tak¿e ustalenie priorytetu zadysponowania ZRM, utrzymywanie z nim kontaktu i przekazywanie
niezbêdnych informacji, np. wskazanie, na ¿¹danie ZRM, szpitalnego oddzia³u
ratunkowego lub w³aœciwego szpitala, do którego dana osoba ma byæ przewieziona45. Medyczne czynnoœci ratunkowe, które wykonuje ZRM, s¹ realizowane
niezw³ocznie po przybyciu na miejsce zdarzenia. W przypadku ratownictwa medycznego, w wypadkach mnogich oraz w przypadku katastrof, ma zastosowanie
procedura segregacji poszkodowanych nazywana triage. Pod tym okreœleniem rozumie siê zarz¹dzanie ryzykiem towarzysz¹cym oddzia³om ratunkowym podczas
udzielania pomocy medycznej, a jej celem jest bezpieczny podzia³ oraz przep³yw
pacjentów46. Celem segregacji medycznej jest zwiêkszenie skutecznoœci dzia³añ
s³u¿b ratownictwa w taki sposób, by by³o mo¿liwe zapewnienie ci¹g³ej dzia³alnoœci ratowniczej, jak najwiêkszej liczbie osób poszkodowanych podczas ca³ego
okresu dzia³añ ratunkowych47.
Trzecim podstawowym rodzajem s³u¿b, który uczestniczy w dzia³aniach ratowniczych zwi¹zanych ze zdarzeniami masowych i katastrofami jest Policja.
W przypadku Policji dotychczas nie zosta³y jednoznacznie okreœlone zasady
postêpowania w przypadku zdarzeñ masowych oraz katastrof. Komendant
G³ówny Policji wyda³ zarz¹dzenia, które wprawdzie nie dotycz¹ wprost zdarzeñ
masowych, ale ró¿nego rodzaju sytuacji zwi¹zanych z sytuacjami kryzysowymi
i s¹ to:
a) Zarz¹dzenie nr 24 Komendanta G³ównego Policji z 10 listopada 1998 r.
w sprawie realizacji przez Policjê zadañ w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych (Dz.Urz. KGP z 1999 r. nr 7, poz. 36),
b) Zarz¹dzenie nr 1429 Komendanta G³ównego Policji z 31 grudnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych (Dz.Urz. KGP z 2005 r. nr 3, poz. 8),
c) Zarz¹dzenie nr 23 Komendanta G³ównego Policji z 24 wrzeœnia 2014 r.
w sprawie metod i form przygotowania i realizacji dzia³añ Policji w zwi¹zku
ze zdarzeniem kryzysowym (Dz.Urz. KGP z 2014 r. nr 9, poz. 65).
Z tych zarz¹dzeñ wynika, ¿e dzia³anie Policji w sytuacji kryzysowej, wiêc tak¿e w przypadku zdarzenia masowego lub katastrofy, odnosi siê do czterech etapów48:
a) zapobieganie zdarzeniu,
45

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwañ przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespo³ami ratownictwa medycznego.
(Dz.U. z 2014, poz. 66).
46
K. Mackway-Jones, J. Marsden, J. Windle: Triage. Ratunkowa segregacja medyczna, red. wydania polskiego J. Jakubaszko, Elsevier Urban & Partner, Wroc³aw 2006, s. 2–20.
47
K. Sosada, W. ¯urawiñski, A. Niczyporuk: Pomoc medyczna w zdarzeniach masowych i katastrofach, [w:] A Zawadzki (red.): Medycyna ratunkowa i katastrof, Warszawa 2011, s. 369–370.
48
P. Sobiech, A. Wilisowski: Zadania Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, Wydawnictwo Szko³y Policji w Katowicach, Katowice 2009, s. 5–15.
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b) przygotowanie dzia³ania,
c) reagowanie,
d) odbudowa.
Najwiêksze znaczenie dla wspó³pracy Policji z innymi jednostkami ratowniczymi maj¹ fazy przygotowania i reagowania. Pozosta³e etapy mog¹ w du¿ym stopniu zostaæ zrealizowane przez Policjê samodzielnie.
W fazie przygotowania Policji do zdarzeñ kryzysowych najwa¿niejsza jest realizacja zadañ zwi¹zanych z planowaniem, opisuj¹cym sposób reagowania na
okreœlone rodzaje zagro¿eñ, a tak¿e zgromadzenie odpowiednich si³ i œrodków,
które s¹ niezbêdne do efektywnego reagowania na kryzys. W praktyce dzia³ania
te s¹ realizowane przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji i polegaj¹
na49:
a) przygotowaniu planu dzia³añ dla potencjalnej sytuacji w postaci katastrofy
naturalnej lub awarii technicznej – na podstawie informacji uzyskanych
od innych s³u¿b odpowiedzialnych za dzia³ania ratownicze o zagro¿eniach, które mog¹ wyst¹piæ na obszarze w³aœciwoœci danej jednostki Policji,
b) zorganizowanie stanowiska kierowania, a tak¿e systemów ³¹cznoœci niezbêdnych do realizacji zadañ zwi¹zanych z zagro¿eniem oraz umo¿liwiaj¹cych wspó³dzia³anie z innymi organami administracji publicznej
i s³u¿bami,
c) wprowadzenie zasad oraz sposobów alarmowania policjantów z danej jednostki,
d) gromadzenie oraz przygotowanie si³ oraz œrodków do wykorzystania w sytuacji kryzysu,
e) wyposa¿enie funkcjonariuszy w œrodki oraz sprzêt niezbêdny w trakcie
akcji ratowniczych,
f) organizowanie szkoleñ, treningów, praktycznych æwiczeñ wraz z innymi
podmiotami, które mog¹ uczestniczyæ w akcjach ratowniczych.
Najwa¿niejszym dokumentem w danej jednostce Policji jest plan dzia³ania na
wypadek wyst¹pienia ró¿nego rodzaju zagro¿eñ. Zarys planu powinien zostaæ uzgodniony z w³aœciwym terytorialnie organem administracji publicznej na poziomie powiatu lub województwa. Natomiast plan dla danej jednostki organizacyjnej Policji opracowuje zespó³ ds. obronnych jednostki50.
W przypadku fazy reagowania jednostek Policji na sytuacjê kryzysow¹
wyró¿nia siê dwa podstawowe etapy: dzia³añ wstêpnych oraz w³aœciwej akcji ratowniczej. W trakcie dzia³añ wstêpnych fazy reagowania zadaniem jednostek
Policji jest przyjêcie wiadomoœci o danym zdarzeniu, weryfikacja tego zdarzenia,
powiadomienie s³u¿b oraz skierowanie na miejsce zdarzenia patroli policyjnych,
49
M. Batóg, I. Charko, K. Nowicki: Zadania Policji w sytuacjach kryzysowych, Wydawnictwo
Szko³y Policji w S³upsku, S³upsk 2012, s. 12–15.
50
M. Batóg, I. Charko, K. Nowicki: Zadania Policji…, s. 12–15.
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które znajduj¹ siê w pobli¿u51. Drugi etap fazy reagowania obejmuje trzy sfery zadañ52 z zakresu alarmowania i ostrzegania, dotycz¹ce dzia³añ porz¹dkowych oraz
bezpoœrednie dzia³ania ratownicze. W zakresie alarmowania i ostrzegania do zadañ jednostek Policji nale¿y:
a) uzyskanie informacji o zdarzeniu oraz transformacja tej informacji dla celów kierowania, dowodzenia a tak¿e wspó³dzia³ania,
b) przekazanie informacji oraz komunikatów o wystêpuj¹cym zagro¿eniu
wszystkim zainteresowanym z wykorzystaniem policyjnych systemów
³¹cznoœci i urz¹dzeñ nag³aœniaj¹cych,
c) udostêpnienie œrodków ³¹cznoœci bêd¹cych w posiadaniu Policji innym
s³u¿bom ratowniczym, w ramach ich bie¿¹cych potrzeb, przy czym bezpoœredni¹ obs³ugê urz¹dzeñ ³¹cznoœci mog¹ prowadziæ wy³¹cznie policjanci.
Drugi rodzaj dzia³añ jednostek Policji w trakcie fazy reagowania to dzia³ania
o charakterze porz¹dkowym, w ramach których wyró¿nia siê nastêpuj¹ce zadania
pododdzia³ów Policji53:
a) zapewnienie swobody dojazdu, a tak¿e wyjazdu ró¿nym ekipom ratunkowym na miejsce zdarzenia i zorganizowanie objazdów dla rejonu objêtego akcj¹ ratunkow¹,
b) zabezpieczenie porz¹dku na terenie pracy ekip ratunkowych (w sferze niebezpiecznej i strefach pomocy i oczekiwania oraz strefie transportu) oraz
miejsc, które mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla osób – wszystkich uczestników zdarzenia kryzysowego,
c) zapobieganie powstawaniu paniki i zbiegowiska, które mog³yby utrudniaæ
lub wrêcz uniemo¿liwiaæ prowadzenie akcji ratowniczej,
d) egzekwowanie przepisów porz¹dkowych, a tak¿e poleceñ wydawanych
przez kieruj¹cego dzia³aniami ratowniczymi,
e) pilotowanie transportu s³u¿b ratowniczych w zakresie wywo¿enia rannych, zapobieganie blokownia ich przejazdów,
f) pomaganie przy wyznaczaniu miejsc, w których nastêpuje parkowanie
oraz zbiórka pojazdów ewakuacji,
g) informowanie osób postronnych i uczestników zdarzenia kryzysowego
o drodze dojœcia do miejsca zbiórek oraz ewakuacji,
h) pilotowanie i kierowanie ruchem pieszym, kolumn pojazdów podczas
przemieszczania siê ludnoœci objêtej ewakuacj¹,
i) ochrona porz¹dku w punktach segregacji i pomocy medycznej oraz w punktach
zbierania poszkodowanych i przygotowania ich do dalszego transportu,
j) ochrona mienia, które pozosta³o na miejscu wystêpowania zagro¿enia oraz
w miejscach jego sk³adowania i mienia porzuconego (przypadkowo lub
przymusowo),
51
52
53
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P. Sobiech, A. Wilisowski: Zadania Policji w warunkach katastrof…, op. cit., s. 2–15.
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k) przeszukanie terenu w celu zebrania, oznakowania i zdeponowania porzuconego mienia,
l) przekazywanie ró¿nym osobom informacji dotycz¹cych miejsc pomocy
medycznej, miejsc ewakuacji oraz miejsc przechowywania mienia,
m) dokonywanie identyfikacji oraz prowadzenie wykazów ofiar.
Oprócz dzia³añ porz¹dkowych w fazie reagowania Policja jest tak¿e zobowi¹zana do realizacji bezpoœrednich dzia³añ ratowniczych. Zadania, jakie zosta³y
przewidziane dla jednostek Policji w przypadku bezpoœrednich dzia³añ ratowniczych, obejmuj¹54:
a) udzielanie pomocy osobom poszkodowanym, a tak¿e osobom niepe³nosprawnym, starszym, chorym, dzieciom – wyprowadzanie ich ze strefy zagro¿enia oraz udostêpnianie policyjnych œrodków transportu dla potrzeb
osób poszkodowanych i ewakuowanych oraz ich mienia,
b) udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach nag³ych,
c) udostêpniania policyjnych œrodków transportu oraz obiektów dla potrzeb
s³u¿b ratowniczych,
d) pomoc w zakresie prac, których celem jest zabezpieczenie urz¹dzeñ i instalacji technicznych, w sytuacji potencjalnej eskalacji zagro¿enia oraz przy
braku wystarczaj¹cych dzia³añ innych s³u¿b ratowniczych.
Z przedstawionych opisów wynika, ¿e trzy podstawowe s³u¿by, które najczêœciej uczestnicz¹ w dzia³aniach ratowniczych w zdarzeniach masowych lub katastrofach, maj¹ œciœle okreœlone zadania, które wynikaj¹ zarówno z zadañ zapisanych w ustawach, jak i ich interpretacji w postaci zarz¹dzeñ lub wytycznych
komendantów g³ównych – odpowiednio PSP oraz Policji.
Jednostki stra¿y po¿arnej realizuj¹ g³ówne zadania ratownicze w zakresie identyfikacji poszkodowanych i zagro¿eñ, wydobywania ich i transportu ze strefy niebezpiecznej do strefy udzielania pomocy medycznej. Na jednostkach KSRG spoczywa g³ówny ciê¿ar wszystkich dzia³añ ratownictwa technicznego. Najczêœciej
stra¿acy udzielaj¹ pierwszej pomocy. Jednostki systemu ratownictwa medycznego
s¹ odpowiedzialne za skuteczne udzielenie profesjonalnej pomocy poszkodowanym i zapewnienie ich transportu do szpitali i oddzia³ów ratunkowych. Korzystaj¹
przy tym z techniki segregacji medycznej, procedur postêpowania w ratownictwie
medycznym oraz z ró¿nych technicznych œrodków u³atwiaj¹cych dzia³ania ratownicze – ZRM oraz Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu (HEMS).
Natomiast Policja ma za zadanie zapewniæ ochronê wszystkich osób, które
uczestnicz¹ w sytuacji kryzysowej, a tak¿e ich mienia, ochronê szlaków i dróg
transportowych oraz zabezpieczyæ s³u¿by ratownicze przed ingerencj¹ osób
postronnych55.
54
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4. Kierowanie akcj¹ ratownicz¹ w czasie zdarzeñ masowych
i katastrof
W usuwaniu skutków katastrof i wypadków masowych zwykle uczestniczy
wiele s³u¿b posiadaj¹cych swoje kierownictwo i specyficzne procedury dzia³ania.
W zwi¹zku z powy¿szym w przypadku tego rodzaju zdarzenia niezbêdne jest
stworzenie systemu jednolitego dowodzenia. Wed³ug autorów amerykañskiego
podrêcznika dla ratowników medycznych – Susan M. Briggs oraz Kathryn
H. Brinsfield „system jednolitego dowodzenia zapewnia stworzenie odpowiedniej struktury dzia³añ oraz wspólnego jêzyka, który umo¿liwia ró¿nym organizacjom i dowództwom poszczególnych organizacji efektywn¹ wspó³pracê podczas
katastrof lub wypadku masowego”56.
W praktyce zasada jednoosobowego kierownictwa akcji ratowniczej w przypadku zdarzeñ masowych lub katastrof nie jest jednoznacznie okreœlona ustawowo. Odrêbny oœrodek kierowania dzia³aniami s³u¿b KSRG okreœla ustawa o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, a odrêbny oœrodek w³adzy kierowniczej wobec jednostek ratownictwa medycznego wprowadza Ustawa o Pañstwowym Ratownictwie
Medycznym.
Wed³ug art. 20 ust. 1. Ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej akcjê ratownicz¹
organizuje i kieruje ni¹ Pañstwowa Stra¿ Po¿arna. Ponadto w art. 21 ust. 2. Ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej wprowadzono pojêcie stra¿aka kieruj¹cego
akcj¹ ratownicz¹, któremu zosta³y przyznane specjalne uprawnienia zarz¹dcze.
Uprawnienia te zosta³y tak¿e potwierdzone w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kieruj¹cego
dzia³aniem ratowniczym57. Kieruj¹cy akcj¹ ratownicz¹ ma prawo w sytuacji wy¿szej koniecznoœci do wydania decyzji dotycz¹cej:
a) ewakuacji mienia i osób z obszaru, na którym prowadzi siê akcjê ratownicz¹,
b) wyburzenia lub wykonania prac rozbiórkowych,
c) zatrzymania komunikacji l¹dowej,
d) zakazu przebywania osób postronnych w rejonie akcji ratowniczej,
e) udostêpnienie pojazdów, œrodków niezbêdnych do akcji ratowniczej,
f) ¿¹danie niezbêdnej pomocy od instytucji pañstwowych, jednostek gospodarczych, organizacji spo³ecznych oraz od obywateli.
Zatem w³adztwo kieruj¹cego akcj¹ ratownicz¹ wobec innych s³u¿b ratownictwa medycznego i Policji dotyczy przede wszystkim ¿¹dania niezbêdnej pomocy,
która zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 1992 r. mo¿e przyjmowaæ
formê bezpoœredniego wykonania wskazanych czynnoœci.
56

S.M. Briggs, K.H. Brinsfield: Wczesne postêpowanie medyczno w katastrofach. Poradnik dla ratowników medycznych, t³um. A. Zawadzki, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, s. 5.
57
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw
przez kieruj¹cego dzia³aniem ratowniczym (Dz.U. z 1992, nr 54, poz. 259).
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W przypadku zespo³ów ratownictwa medycznego wystêpuje osoba uznawana
za kieruj¹cego wszystkimi ZRM, któr¹ jest lekarz kieruj¹cy. Lekarzem kieruj¹cym, w pierwszym etapie akcji ratowniczej, jest lekarz z zespo³u specjalistycznego ratownictwa medycznego, który jako pierwszy przyby³ na miejsce wypadku i rozpocz¹³ akcjê ratownicz¹58. W przypadku zdarzeñ masowych
i katastrof, gdy sytuacja przekracza kompetencje lekarza kieruj¹cego, lekarza kieruj¹cego wyznacza dyspozytor medyczny (art. 41 ust. 1 ustawy o Pañstwowym
Ratownictwie Medycznym). Do najwa¿niejszych zadañ lekarza kieruj¹cego akcj¹
ratownicz¹ nale¿¹ czynnoœci, takie jak59:
a) kierowanie zespo³ami ratownictwa medycznego na miejscu,
b) kierowanie przebiegiem segregacji medycznej ofiar,
c) kierowanie punktem pomocy medycznej oraz transportem poszkodowanych,
d) powiadamianie centrum operacyjnego o charakterze wypadku, o liczbie
poszkodowanych i ofiar, o urazach oraz o niezbêdnych potrzebach ratownictwa medycznego.
W przypadku policjantów wystêpuje œcis³a podleg³oœæ s³u¿bowa ka¿dego policjanta dowódcy interwencji policyjnej, akcji lub operacji policyjnej60.
Powstaje zatem dylemat, który mo¿e mieæ policjant lub nawet dowódca interwencji, akcji lub operacji policyjnej: Jak zachowaæ siê w sytuacji, gdy bezpoœredni prze³o¿ony s³u¿bowy oraz stra¿ak kieruj¹cy akcj¹ ratownicz¹ wydadz¹ sprzeczne decyzje? Któr¹ decyzjê wykonaæ w pierwszej kolejnoœci? Czy policjant mo¿e
nie wykonaæ polecenia kierownika akcji ratowniczej, gdy nie ma wyraŸnego rozkazu swojego prze³o¿onego w tym zakresie?
Dylematy te mo¿na rozwi¹zaæ, wprowadzaj¹c zasadê jednego prze³o¿onego.
Wówczas kieruj¹cy akcj¹ ratownicz¹ zwraca³by siê z wnioskiem do dowódcy pododdzia³u policyjnego, a ten wydawa³by rozkazy swoim podw³adnym. Zapewne
w wiêkszoœci sytuacji praktycznych w³aœnie w taki sposób nastêpuje zarz¹dzanie
wszystkimi s³u¿bami i osobami, które bior¹ udzia³ w akcji ratowniczej, katastrofie
lub zdarzeniach masowych. Warto jednak uporz¹dkowaæ te zasady ustawowo.
Wewnêtrzne zasady wspó³pracy Policji z innymi podmiotami w trakcie sytuacji kryzysowej stara siê uporz¹dkowaæ Zarz¹dzenie nr 1429 Komendanta G³ównego Policji z 31 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zarz¹dzenie to, w postaci procedur
umieszczonych w za³¹czniku nr 1, okreœla zasady dzia³ania Policji w zakresie61:
a) charakterystyki powoduj¹cej dan¹ sytuacjê kryzysow¹,
58
J. Cieækiewicz: Organizacja pomocy medycznej w wypadkach masowych i katastrofach,
[w:] J. Cieækiewicz (red.): Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Medycyna katastrof w zarysie, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wroc³aw 2010, s. 30–38.
59
J. Cieækiewicz: Organizacja pomocy medycznej…, op. cit., s. 30–38.
60
Zarz¹dzenie nr 23 Komendanta G³ównego Policji z 24 wrzeœnia 2014 r. w sprawie metod i form
przygotowania i realizacji dzia³añ Policji w zwi¹zku ze zdarzeniem kryzysowym (Dz.Urz. KGP
z 2014 r. nr 65).
61
Ibidem – za³¹cznik.
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b) potencjalnych zagro¿eñ, które mog¹ siê pojawiæ wed³ug Policji,
c) zadañ i czynnoœci, które maj¹ byæ realizowane przez Policjê w etapie
wstêpnym i etapie realizacyjnym,
d) zakresu wspó³dzia³ania z organizacjami pozapolicyjnymi,
e) podstaw prawnych dzia³añ.
W zarz¹dzeniu zosta³y omówione nastêpuj¹ce rodzaje sytuacji kryzysowych:
protesty spo³eczne, w tym blokady szlaków komunikacyjnych, okupacja i blokada obiektów, ataki terrorystyczne, niewypa³y i niewybuchy, klêski ¿ywio³owe,
w tym katastrofy naturalne i awarie techniczne oraz choroby zakaŸne, bunt
w zak³adzie karnym oraz atak terrorystyczny z u¿yciem samolotu.
W ka¿dej z kilkunastu procedur zosta³y szczegó³owo wymienione podmioty,
z którymi Policja powinna wspó³dzia³aæ oraz zakres tej wspó³pracy. Przyk³adowo, w przypadku katastrofy budowlanej (procedura Klêski ¿ywio³owe – Sytuacja
nr 5.2a) zosta³y wymienione i opisane zasady wspó³dzia³ania z nastêpuj¹cymi
podmiotami pozapolicyjnymi: zespo³y reagowania kryzysowego administracji
publicznej, organy nadzoru budowlanego, jednostki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, s³u¿ba zdrowia, zarz¹dcy dróg, organizacje administracji wojskowej, Stra¿
Graniczna.
Procedury podane w Zarz¹dzeniu nr 1429 Komendanta G³ównego Policji
mog¹ stanowiæ wskazówkê dla dowódców akcji i interwencji policyjnych w okreœlonych sytuacjach kryzysowych o charakterze zdarzenia masowego lub katastrofy.
Wytyczne zawarte w Zarz¹dzeniu nr 1429 Komendanta G³ównego Policji nie
rozstrzygaj¹ jednak dylematów, które zwi¹zane s¹ brakiem rozstrzygniêæ co do
w³adztwa decyzyjnego bezpoœredniego prze³o¿onego policjanta i stra¿aka – kierownika akcji ratowniczej.

Podsumowanie
Zdarzenie masowe oraz katastrofa to okreœlenia, które stosuje siê w przypadku
medycyny katastrof, ale tak¿e w zarz¹dzaniu kryzysowym. S¹ to sytuacje, które
w ka¿dym przypadku charakteryzuj¹ siê du¿¹ liczb¹ ofiar, osób poszkodowanych
oraz strat i zniszczeñ materialnych. Ponadto zdarzenia te s¹ wywo³ywane nagle,
wykazuj¹ du¿¹ dynamikê zmian w czasie i najczêœciej stwarzaj¹ dalsze zagro¿enia
dla wszystkich osób, które znajduj¹ siê w strefie katastrofy. Ponadto wystêpuje
szereg niekorzystnych zjawisk psychologicznych, takich jak stres, du¿a liczba
ofiar, rozcz³onkowanie cia³a, co potêguje napiêcie emocjonalne wœród uczestników tego zdarzenia – tak¿e s³u¿b ratowniczych. W Polsce przyjêto model ratownictwa dla katastrof, w którym zaanga¿owanych jest kilka specjalistycznych
s³u¿b jednoczeœnie, przy czym decyzje dotycz¹ce si³ i œrodków uruchamianych
przez poszczególne s³u¿by maj¹ charakter autonomiczny.
Do najwa¿niejszych rodzajów podmiotów, które uczestnicz¹ w ka¿dego rodzaju katastrofie lub zdarzeniu masowym, nale¿¹ jednostki KSRG, ZRM oraz
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Policja. Ka¿da z wymienionych s³u¿b realizuje w³asne zadania i procedury postêpowania na wypadek zdarzenia kryzysowego. Dzia³ania te s¹ wobec siebie komplementarne, choæ nie jest wykluczone, ¿e mo¿e czasami dochodziæ do konfliktu
kompetencji, tym bardziej, ¿e zasady kierownictwa akcj¹ ratunkow¹ s¹ bardzo
ogólne.
Policja ma g³ównie za zadanie ochronê miejsca, mienia oraz osób, które bior¹
udzia³ w akcji ratowniczej. Zabezpieczaj¹ tak¿e szlaki transportowe i chroni¹ pozostawione mienie. Komendant G³ówny Policji wyda³ szereg zarz¹dzeñ oraz wytycznych dotycz¹cych postêpowania podczas akcji ratowniczych, co niew¹tpliwie
u³atwia wspó³pracê poddzia³ów Policji z innymi s³u¿bami i osobami uczestnicz¹cymi w ratownictwie.
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Pojêcie po¿aru w œwietle obowi¹zuj¹cych
przepisów prawnych, nauki prawa i orzecznictwa
The Idea of Fire, According to Legal Acts in Force,
Science of Law and Jurisdiction
Omówienie
Artyku³ jest prób¹ analizy problematyki prawnej po¿aru, dokonanej pod k¹tem
obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych, nauki prawa i orzecznictwa. W materiale
szczególny nacisk po³o¿ono na rozró¿nienie pojêæ „ogieñ” i „po¿ar”. Omówiono
podstawowe zagadnienia zwi¹zane z problematyk¹ odpowiedzialnoœci za
powodowanie po¿aru lub nieostro¿nego obchodzenia siê z ogniem. Szerzej
wspomniano o aspektach prawno-karnych warunkuj¹cych odpowiedzialnoœæ na
gruncie prawa karnego.
S³owa kluczowe: ogieñ, po¿ar, wykroczenie, przestêpstwo, funkcjonariusz
po¿arnictwa, stra¿ak

Summary
The article tries to analyse the legal problem of fire, considering the legal acts
in force, science of law as well as the jurisdiction. The special attention was paid to
the notion of ‘blaze’ and ‘fire’. The article discusses the basic problems connected
with the problem of responsibility for causing the fire and the careless handling
the fire. The paper broadly presents the legal and penal aspects which determine
responsibility on the criminal law basis.
Keywords: blaze, fire, minor offence, crime, fire officer, firefighter
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Wstêp
Problematyka powstawania po¿aru oraz jego przyczyn dotyczy bardzo wa¿nych zagadnieñ z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej, a na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych nie jest do koñca jasna i budzi liczne w¹tpliwoœci interpretacyjne. Dlatego niniejszy artyku³ stanowi próbê analizy prawnej
omawianego zagadnienia pod k¹tem obowi¹zuj¹cych przepisów, prawa i orzecznictwa. Jego celem jest przybli¿enie istoty po¿aru oraz znaczenia obowi¹zuj¹cych
regulacji prawnych dotycz¹cych problematyki bezpieczeñstwa po¿arowego. Publikacja ma za zadanie przyczyniæ siê do lepszego poznania omawianego zagadnienia. Istotnym Ÿród³em w niej wykorzystanym jest orzecznictwo s¹dowe, które
dostarcza wielu – niekiedy przykrych – przyk³adów z ¿ycia codziennego. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e wszelkie rozwa¿ania prowadzone s¹ przy u¿yciu metody
dogmatyczno-prawnej i teoretyczno-prawnej.
Z powy¿ej zakreœlonego celu wynika koniecznoœæ w³aœciwego i jednoznacznego odró¿nienia pojêæ „ogieñ” i „po¿ar”. Ma to bowiem ogromne znaczenie przy
prawid³owej interpretacji przepisów prawnych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ogieñ nie
jest pojêciem abstrakcyjnym. Obok powietrza, wody i ziemi jest jednym z podstawowych elementów przyrody. Wykorzystywanie go w ¿yciu codziennym nadaje
mu przymiot po¿ytecznoœci. Niemniej jednak ow¹ po¿ytecznoœæ ognia nierozerwalnie nale¿y ³¹czyæ z rozwag¹ oraz pe³n¹ kontrol¹. Ogieñ pozbawiony kontroli
mo¿e spowodowaæ ogromne straty, a zjawisko to bêdzie nosi³o nazwê po¿aru.
Liczne trudnoœci pojawiaj¹ siê równie¿ przy definiowaniu pojêcia „po¿ar”.
Przyczyny takiego stanu rzeczy nale¿y szukaæ nie tylko w zawi³oœci obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych, ale tak¿e ludzkiej mentalnoœci. Dla przeciêtnego cz³owieka po¿ar zawsze bêdzie synonimem ognia. Takie rozumowanie bêdzie mia³o racjê bytu, dopóki nie pojawi siê problem prawny – odpowiedzialnoœæ
karna za zachowania, skutkiem których jest zaistnienie po¿aru.

1. Odró¿nienie ognia i po¿aru
W literaturze przedmiotu wystêpuj¹ ró¿ne definicje po¿aru. Rozbie¿noœci interpretacyjne mo¿na zaobserwowaæ ju¿ na samej linii wyjœciowej problematyki
definicji po¿aru. Co wiêcej, niektóre definicje zacieraj¹ granice miêdzy ogniem,
a po¿arem. Z tych w³aœnie wzglêdów autor pokusi³ siê o próbê analizy tego zagadnienia pod k¹tem przepisów prawa karnego oraz w oparciu o doœwiadczenie zawodowe w pracy stra¿aka. Rzecz zrozumia³a, ¿e niniejsze opracowanie jest jedynie czêœci¹ z³o¿onej problematyki prawnej po¿arów.
Odbiegaj¹c nieco od kwestii œciœle teoretycznych, warto zaznaczyæ, ¿e szybko
rozwijaj¹ca siê technika niesie za sob¹ miêdzy innymi niepo¿¹dane zjawiska uboczne. Wœród nich wystêpuj¹ zdarzenia, których bezpoœrednimi sprawcami s¹ ludzie. W zale¿noœci od konkretnego stanu faktycznego dane zachowanie cz³owieka bêdzie wyczerpywa³o znamiona wykroczenia lub przestêpstwa. Tempo zmian
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cywilizacyjnych, a tak¿e koniecznoœæ zapewnienia bezpieczeñstwa po¿arowego
wymusza niejako potrzebê ci¹g³ego dostosowywania przepisów prawnych do realiów ¿ycia codziennego. Wp³ywa to równie¿ na zwiêkszenie zakresu obowi¹zków
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej1. Analizuj¹c zmiany przepisów prawnych z zakresu
ochrony przeciwpo¿arowej2, mo¿na zauwa¿yæ tendencjê do stopniowego rozszerzania katalogu zachowañ zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu po¿arowemu.
Nie bêdzie niczym wyszukanym stwierdzenie, ¿e przepisy prawne s¹ doœæ
zawi³e i trudne do interpretacji. Ponadto istnienie licznych rozporz¹dzeñ – zawieraj¹cych zasady bezpieczeñstwa po¿arowego – nie mog¹ w zupe³noœci zapewniæ nale¿ytej realizacji okreœlonych zasad postêpowania oraz zadawalaj¹cego poziomu ochrony przeciwpo¿arowej. Co wiêcej, wszelkie komentarze do przepisów
prawnych z zakresu bezpieczeñstwa po¿arowego opracowywane s¹ przez autorów
patrz¹cych na sytuacjê z punktu widzenia prawa. St¹d te¿, wa¿ne jest, aby podstawy prawne zosta³y skonfrontowane z realiami. Zaœ przepisy prawne nie budzi³y
w¹tpliwoœci i nie rodzi³y zbêdnych domys³ów. Ma to du¿e znaczenie w praktyce.
Zakwalifikowanie konkretnego dzia³ania cz³owieka z u¿yciem ognia jako wykroczenia lub przestêpstwa mo¿e powodowaæ liczne problemy. Gwarancj¹ prawid³owego zastosowania prawa jest w³aœciwe rozumienie przepisów reguluj¹cych
omawian¹ materiê. Zatem bli¿szego wyjaœnienia wymagaj¹ przepisy kodeksu wykroczeñ oraz kodeksu karnego odnosz¹ce siê bezpoœrednio do ochrony
przeciwpo¿arowej.
Punktem wyjœcia niniejszych rozwa¿añ jest prawid³owe zdefiniowanie pojêcia
po¿aru3. Pomimo powszechnoœci wystêpowania po¿arów, sformu³owanie jednoznacznej definicji nie jest ³atwe. Œwiadczy o tym bogate orzecznictwo s¹dowe oraz
liczne próby zdefiniowania pojêcia podejmowane przez doktrynê. Pogl¹dy
przedstawicieli doktryny cechuje du¿a rozbie¿noœæ i liczne nieœcis³oœci4. Wobec
tego celowe jest ogólne przedstawienie przegl¹du poszczególnych definicji.
Przyk³adowo J. Makarewicz definiuje po¿ar jako ogieñ szerz¹cy siê si³¹ ¿y1
Art. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, t.j. Dz.U. 2013, poz. 1340
z póŸn. zm., zwana dalej UoPSP.
2
Art. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej wskazuje cele i zadania ochrony
przeciwpo¿arowej(Dz.U. 2009 r. nr 178, poz. 1380 z póŸn. zm.). W zakres przedmiotowy ochrony przeciwpo¿arowej wchodz¹ wszystkie przewidziane przez prawo dzia³ania maj¹ce na celu ochronê podstawowych wartoœci tj. ¿ycie i zdrowie ludzkie, mienie i œrodowisko przed dzia³aniem po¿aru, klêski ¿ywio³owej lub innego miejscowego zagro¿enia (B. Kurzêpa, Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpo¿arowej. Komentarz, Toruñ 2013, s. 49).
3
S³owo „po¿ar” pochodzi od wyrazu „po¿ega” oznaczaj¹cego wielki ogieñ po¿eraj¹cy wszystko
co nie mo¿e mu siê oprzeæ z uwagi na swoj¹ naturê; pal¹cy, po¿eraj¹cy i niszcz¹cy (M.S. Linde, S³ownik
jêzyka polskiego, MCMLI, t. IV, Lwów 1958, s. 439); Z czasem wyraz „po¿ega” zosta³ wypierany przez
wyraz „po¿oga”. Stan taki zauwa¿alny by³ ju¿ w XV w., aczkolwiek nadal poprawne by³o u¿ywanie
wyrazu „po¿ega” (A. Brückner, S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, Warszawa 1957 s. 663.)
W. Doroszewski okreœla po¿ar jako „ogieñ ogarniaj¹cy du¿a przestrzeñ, zaœ „po¿ogê” jako wielki ogieñ
szerz¹cy siê, po¿ar” (S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. IV,
Warszawa 1964, s. 1336).
4
B. Sygit, Ocena prawna czynów sprowadzaj¹cych po¿ar, Prokuratura i Prawo 2010, nr 1–2,
s. 291.
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wio³ow¹, przy czym po¿aru nie uto¿samia z ka¿dym rodzajem ognia5. Z kolei
J. Peiper okreœla po¿ar jako „ogieñ o wiêkszej rozci¹g³oœci, zdolny zniszczyæ ludzkie mienie i naraziæ na niebezpieczeñstwo ludzkie ¿ycie”6. M. Siewierski definiuje po¿ar jako „ogieñ o wielkich rozmiarach, obejmuj¹cy z si³¹ ¿ywio³ow¹ mienie ruchome i nieruchome”7. Natomiast W. Makowski stoi na stanowisku, ¿e
po¿arem jest „wzniecenie ognia w takich warunkach, kiedy zachodzi mo¿liwoœæ
rozpêtania jego si³y ¿ywio³owej i przeniesienia jej na inne przedmioty”8. Wed³ug
B. Ho³ysta po¿ar to „samorzutne i niekontrolowane rozprzestrzenianie siê ognia,
powoduj¹ce straty materialne”9. Na uwagê zas³uguje równie¿ definicja Z. Grzywczewskiego, zgodnie z któr¹ po¿ar to „proces palenia siê, powstaj¹cy wbrew woli
cz³owieka lub wykraczaj¹cy poza zakreœlone mu granice”10. Z kolei W. Warka³³o
przedstawia po¿ar jako „niszczycielskie dzia³anie ognia, który wy³ama³ siê
z wi¹¿¹cego go paleniska i znajduj¹c ³atwopalny materia³ lub pêdzony wiatrem,
rozszerza siê z ¿ywio³ow¹ dynamik¹ – ze s³ugi cz³owieka przeistacza siê w groŸny
¿ywio³”11. B. Graczyk, opisuj¹c istotê po¿aru, zwróci³ uwagê na element si³y ¿ywio³owej ognia. Autor definiuje po¿ar jako ¿ywio³owe dzia³anie ognia, który posiada niszczycielsk¹ si³ê bez wzglêdu na Ÿród³o jego powstania oraz wymaga zastosowania spo³ecznych œrodków ochrony12. Wskazanie powy¿szych definicji ma
na celu podkreœlenie wagi problemu. Co wiêcej, nie s¹ one w pe³ni zadawalaj¹ce
oraz nie daj¹ wystarczaj¹cej odpowiedzi na temat istoty po¿arów. Prawodawstwo,
które czêsto pos³uguje siê pojêciem po¿aru równie¿ nie definiuje tego zjawiska13.
Z uwagi na to, ¿e dotychczasowe rozwa¿ania i wypowiedzi niektórych przedstawicieli doktryny wskazuj¹ na szereg rozbie¿noœci, nale¿y zwróciæ uwagê
– co ju¿ podkreœlono we wstêpie – na odrêbnoœæ pojêæ „ogieñ” i „po¿ar”. Ma to
ogromne znaczenie w przypadku w³aœciwej interpretacji przepisów prawnych.
Zarówno po¿ar, jak i ogieñ s¹ pojêciami powszechnie u¿ywanymi w mowie potocznej. Niemniej jednak ró¿ne znaczenie – wydaje siê s³usznie – przypisuje siê
ka¿demu z nich. Potocznie po¿ar to „ogieñ ogarniaj¹cy du¿¹ przestrzeñ”14.
Z kolei ogieñ to „zjawisko wydzielania siê ciep³a i œwiat³a towarzysz¹ce paleniu
siê cia³, postrzegane w postaci p³omieni i ¿aru”15. Porównuj¹c powy¿sze definicje, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ogieñ w przeciwieñstwie do po¿aru charakteryzuje siê
5

J. Makarewicz: Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 500.
L. Peiper: Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1936, s. 437.
7
M. Siewierski: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1958, s. 285.
8
W. Makowski: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1937, s. 612.
9
B. Ho³yst: Kryminalistyczna problematyka po¿arów, Warszawa 1962, s. 7.
10
Z. Grzywaczewski: Walka z po¿arami na statkach, Gdañsk 1951, s. 114.
11
W. Warka³³o: Wstêp do nauki ubezpieczeñ. Zarys wyk³adu, Warszawa 1951, s. 17.
12
B. Graczyk: Prawo o ochronie przeciwpo¿arowej, Warszawa 1956, s. 6.
13
B. Sygit: Pojêcie „po¿aru” w nowoczesnym polskim ustawodawstwie karnym. Ewolucja jego
wyk³adni i uwagi de lege ferenda, [w:] Reforma prawa karnego: propozycje i komentarze. Ksiêga
pami¹tkowa Prof. Barbary Kunickiej-Michalskiej, pod red. J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiñski, Warszawa 2008, s. 267.
14
S³ownik jêzyka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. VI, Warszawa 1964, s. 1336.
15
S³ownik jêzyka polskiego, pod red. M Szymczaka, t. II, Warszawa 1992, s. 489.
6
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statycznoœci¹. Natomiast po¿ar bêdzie mia³ charakter dynamiczny, nag³y
i gwa³towny16.
Ogólnie rzecz ujmuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e centralnym zagadnieniem ochrony przeciwpo¿arowej jest pojêcie po¿aru17. Po¿ar zawsze kojarzy siê z ogniem.
Jednak – maj¹c na uwadze poczynione na wstêpie rozwa¿ania – b³êdem jest uto¿samianie ze sob¹ tych pojêæ. Celem wprowadzenia klarownoœci warto odwo³aæ siê
do orzecznictwa s¹dowego. Pocz¹tkowo judykatura sta³a na stanowisku, ¿e
przedmiotowe pojêcia s¹ synonimami18. Takie stanowisko zosta³o skrytykowane
przez doktrynê, w efekcie czego S¹d Najwy¿szy, wydawa³oby siê s³usznie, zmieni³ swoje zapatrywanie w tym przedmiocie. W wyroku S¹du Najwy¿szego [7]
z 21 listopada 1972 r. zawar³ tezê, zgodnie z któr¹ „nie ka¿dy ogieñ mo¿e byæ uznany za po¿ar, ale tylko taki ogieñ, który szerzy siê z si³¹ ¿ywio³ow¹. Przez „spowodowanie po¿aru” nale¿y wiêc rozumieæ spowodowanie ognia o znacznych rozmiarach, w szczególnoœci zaœ ognia obejmuj¹cego z si³¹ ¿ywio³ow¹ mienie
ruchome lub nieruchome”19. Podobne stanowisko zaj¹³ S¹d Najwy¿szy w wyroku
z 5 paŸdziernika 1973 r.20
Dotychczas poczynione rozwa¿ania prowadz¹ ku konkluzji, i¿ wybór adekwatnej definicji omawianych pojêæ jest gwarancj¹ w³aœciwego zastosowania odpowiednich przepisów prawnych reguluj¹cych dan¹ materiê. Ponadto rozró¿nienie
pojêæ „ogieñ” i „po¿ar” ma du¿e znaczenie na gruncie odpowiedzialnoœci karnej.
Bowiem surowsza odpowiedzialnoœæ dotyczy spowodowania po¿aru ni¿ nieostro¿nego pos³ugiwania siê ogniem.
16

E. Szwedek: Przestêpstwo sprowadzenia po¿aru (138 k.k.), Nowe Prawo 1975, nr 5, s. 787.
Warto zauwa¿yæ, ¿e w ustawie o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej podobnie jak równie¿ we wspomnianej ustawie o ochronie przeciwpo¿arowej u¿ywane jest pojêcie po¿aru. Niemniej jednak w komentarzu do ustawy o PSP autorstwa K. Kwapisz-Krygiel, komentatorka w ogóle nie dostrzeg³a w¹tpliwoœci
zwi¹zanych z ró¿nym rozumieniem tego pojêcia (Zob. K. Kwapisz-Krygiel, Komantarz. Ustawa o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Warszawa 2014, s. 16–17).
18
Por. wyrok S¹du Najwy¿szego z 13 maja 1971 r., IV KR 63/71, OSNPG 1971, nr 10, poz. 177;
wyrok S¹du Najwy¿szego z 10 kwietnia 1972 r., I KR 4/72, Biuletyn SN 1972, nr 7–8, poz. 139; wyrok
S¹du Najwy¿szego z 3 maja 1972 r., II KR 336/71, Biuletyn SN 1972, nr 7–8, poz. 138. Pocz¹tkowo
SN sta³ na stanowisku, ¿e spowodowanie ognia, nawet w niewielkich rozmiarach w warunkach zaistnienia realnych mo¿liwoœci jego rozprzestrzenienia siê oraz zagro¿enia ¿ycia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach bêdzie wyczerpywa³o znamiona przestêpstwa okreœlonego w kodeksie karnym oraz, ¿e
pojêcia po¿ar i ogieñ s¹ synonimami. Takie stanowisko zosta³o skrytykowane przez przedstawicieli nauki. Zob. Z. M³ynarczyk: Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z 13 maja 1971 r., IV KR 68/71, OSPiKA
1972, nr 7–8, poz. 151, s. 364; K. Bucha³a, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z 10 kwietnia 1972 r.,
I KR 4/72, PiP 1972, nr 12, s. 181–182.
19
Wyrok S¹du Najwy¿szego (7) z 21 listopada 1972 r., V KRN 374/72, OSNPG 1973, nr 6, poz. 67.
20
„Wyraz „po¿ar” u¿yty w art. 138 § 1 k.k. nie jest jednoznaczny ze s³owem „ogieñ”. Po¿arem
w rozumieniu art. 138 § 1 kk nie bêdzie jakikolwiek ogieñ, lecz tylko ogieñ w znacznych rozmiarach,
rozprzestrzeniaj¹cy siê z si³¹ ¿ywio³ow¹. Dopiero tego rodzaju ogieñ – maj¹cy cechy powszechnego
niebezpieczeñstwa dla ¿ycia lub zdrowia albo ludzi albo mienia w znacznych rozmiarach ze wzglêdu na
groŸbê przerzucenia siê na znaczne obszary ³atwopalnego otoczenia – jest po¿arem w rozumieniu art.
138 § 1 kk. Jednym z kryteriów oceny czy wyst¹pi³ po¿ar, a wiêc ogieñ o wielkich rozmiarach, jest sposób jego ugaszenia, polegaj¹cy na uczestnictwie w akcji ratowniczej wielu osób lub na u¿yciu szczególnych œrodków”, Wyrok S¹du Najwy¿szego z 5 paŸdziernika 1973 r., II KR 117/73, OSNG 1974, nr 3–4,
poz. 41.
17
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2. Problemy z rozumieniem po¿aru na gruncie kodeksu karnego
Powstanie po¿aru najczêœciej oceniana siê przez pryzmat jego skutków – niekiedy bardzo ogromnych, a od funkcjonariuszy po¿arnictwa wymaga siê szybkiej
reakcji i heroicznych czynów. Takie podejœcie zaciera bardzo wa¿ny aspekt bezpieczeñstwa po¿arowego – prewencjê. W wiêkszoœci przypadków po¿ary s¹ ubocznym skutkiem dzia³alnoœci cz³owieka. Okreœlenie przyczyny po¿arów daje
podstawy do ustalenia odpowiedzialnoœci karnej sprawców oraz odpowiedzialnoœci za powsta³e straty, bêd¹ce konsekwencj¹ owego zdarzenia21. Niemniej jednak
sprzeczne z prawem s¹ równie¿ zachowania, które wprawdzie nie wywo³uj¹ bezpoœredniego po¿aru, ale z uwagi na ich charakter s¹ obarczone du¿ym ryzykiem
jego zaistnienia. Tym samym, powoduj¹ potencjalne zagro¿enia dla zdrowia ludzi, zwierz¹t oraz mienia. Problematyka nieostro¿nego obchodzenia siê z ogniem
to zagadnienie, które mo¿na rozpatrywaæ pod ró¿nym k¹tem. Rzadko jednak
ocenia siê je pod k¹tem prawa karnego. Mo¿e wydawaæ siê, ¿e taki stan rzeczy wynika z niewiedzy albo niezachowania podstawowych regu³ ostro¿noœci z zakresu
ochrony przeciwpo¿arowej.
W art. 163 § 1 pkt 1 kodeksu karnego zosta³o okreœlone przestêpstwo sprowadzenia zdarzenia zagra¿aj¹cego ¿yciu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach maj¹cych postaæ po¿aru. Niestety ustawodawca przy opisie znamion tego przestêpstwa nie definiuje interesuj¹cego nas pojêcia. Niemniej
jednak mo¿na je zdefiniowaæ na podstawie orzecznictwa i komentarzy. W tym
miejscu warto zasygnalizowaæ, ¿e pojêcie po¿aru by³o przedmiotem licznych interpretacji judykatury powsta³ych na tle przepisów kodeksu karnego. Zgodnie ze
stanowiskiem S¹du Najwy¿szego, przez okreœlenie „po¿ar” rozumieæ nale¿y
ogieñ o wielkim zasiêgu, obejmuj¹cy z si³¹ ¿ywio³ow¹ mienie ruchome lub nieruchome i zagra¿aj¹cy ¿yciu lub zdrowiu ludzkiemu albo mieniu w znacznych rozmiarach, przy czym zagro¿enie to nie mo¿e byæ odleg³e w czasie, zale¿ne od
nast¹pienia pewnych warunków w przysz³oœci, lecz musi wystêpowaæ aktualnie.
Je¿eli warunki te nie s¹ spe³nione z tego wzglêdu, ¿e ogieñ nie osi¹gn¹³ jeszcze takiej si³y ¿ywio³owej, aby móg³ przerodziæ siê w po¿ar, i zosta³ w zarodku ugaszony, to dzia³anie sprawcy, który ów ogieñ roznieci³, mo¿e byæ zakwalifikowane
– w razie istnienia zamiaru z jego strony – jedynie jako usi³owanie sprowadzenia
po¿aru, o którym mowa w art. 163 § 1 pkt 1 k.k., a nie jako dokonanie tego przestêpstwa”22. Jak s³usznie wskazuje R.A. Stefañski, pojêcie po¿aru nie jest to¿same
z ogniem23.
Cech¹ po¿aru s¹ wielkie rozmiary oraz powi¹zane z tym zdarzeniem trudnoœci
jego opanowania, skutkuj¹ce mo¿liwoœci¹ niekontrolowanego rozprzestrzenia21

T. Sawicki: Przestêpstwo sprowadzenia po¿aru, Prokuratura i Prawo 2005, nr 7–8, s. 231.
Wyrok S¹du Najwy¿szego z 11 grudnia 1978 r., II KR 269/78, OSNKW 1979, nr 5, poz. 55.
23
Zob. szerz. R.A. Stefañski: Komentarz do art. 163 kk [w:] Kodeks karny komentarz, pod red.
M. Filara, Warszawa 2012, s. 758.
22
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nia siê na s¹siaduj¹ce obiekty24. Zatem po¿ar jest zdarzeniem nag³ym, gwa³townym o du¿ym zasiêgu. W oparciu o powy¿sze stwierdzenia wzniecenie nawet niewielkiego ognia w warunkach umo¿liwiaj¹cych mu realne rozprzestrzenienie siê
oraz zagro¿enie ¿yciu i zdrowiu, a tak¿e mieniu o wielkich rozmiarach25. Nieugaszony ogieñ powsta³y w powy¿szych warunkach bêdzie po¿arem, o ile bêdzie to
ogieñ o wielkich rozmiarach, ogarniaj¹cy przedmioty w tak du¿ym rozmiarze, ¿e
opanowanie go wymaga znacznych wysi³ków26. Tak rozumiany po¿ar stwarza
bezpoœrednie niebezpieczeñstwo dla ¿ycia i zdrowia, a tak¿e mienia27. Nale¿y
przy tym podkreœliæ, ¿e ogieñ o wielkich rozmiarach bêdzie uto¿samiany z pojêciem po¿aru bez wzglêdu na to, czy obejmuje kilka obiektów czy te¿ jeden z nich.
Jako obiekt nale¿y rozumieæ budowlê, lasy, a tak¿e sk³ady materia³ów. Wyznacznikiem jest zaistnienie stanu zagro¿enia dla mienia w wielkich rozmiarach. Drugorzêdn¹ rzecz¹ bêdzie zaistnienie niebezpieczeñstwa przerzucenia siê ognia na
inne obiekty lub przedmioty. St¹d te¿, podpalenie pojedynczego budynku stwarzaj¹ce zagro¿enie dla wielu osób lub mienia o wielkich rozmiarach bêdzie wyczerpywa³o znamiona przestêpstwa z art. 163 § 1 pkt 1 kk28. W tym miejscu zasygnalizowaæ nale¿y, ¿e ogieñ st³umiony w zarodku nie bêdzie stanowi³ po¿aru29.
W art. 163 kodeksu karnego ustawodawca zawar³ klauzulê wyra¿on¹ w sformu³owaniu „zdarzenie, które zagra¿a ¿yciu lub zdrowiu wielu osób albo w mieniu
wielkich rozmiarach”30. Takie sformu³owanie nie bez powodu rodzi liczne problemy interpretacyjne. Najbardziej o¿ywione spory budzi okreœlenie „wielu osób”.
Z uwagi na to, ¿e ustawodawca nie wskaza³ jednoznacznych i precyzyjnych metod s³u¿¹cych okreœleniu krêgu podmiotów wyczerpuj¹cych przedmiotowe sformu³owanie, nale¿y pomocniczo wykorzystaæ dorobek doktryny oraz orzecznictwa. Judykatura najczêœciej zakreœla definicjê negatywn¹, wskazuj¹c w orzeczeniach, ¿e zbyt szczup³y kr¹g osób nie bêdzie mia³ charakteru powszechnoœci zagro¿enia. Z kolei doktryna podejmuje problem stworzenia definicji o bardziej
uniwersalnym charakterze. Przyjmuje siê, ¿e granice powszechnoœci zagro¿enia
utrzymuj¹ siê na poziomie szeœciu osób, których dotyczy niebezpieczeñstwo,
przy czym nie musz¹ to byæ ofiary31. Nie brakuje jednak zwolenników stanowi24

R. Ha³as: Komentarz do art. 163 kk [w:] Kodeks karny komentarz pod red. A. Grzeœkowiak,
K. Wiak, Warszawa 2012, s. 802.
25
Na temat mienia o wielkich rozmiarach zob. Wyrok S¹du Najwy¿szego z 6 marca 1972 r. III Kr
1/72, OSNKW 1972, nr 7–8, poz. 138 z glos¹ E. Szwedek, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z 6 marca 1972 r., III KR 1/72, OSP 1973, nr 5, poz. 100.
26
Z. M³ynarczyk, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z 13 maja 1971 r., IV KR 68/71, OSPiKA
1972, nr 7–8, s. 364–365.
27
Wyrok S¹du Najwy¿szego z 13 maja 1971 r., IV KR 68/71, OSPiKA 1972, nr 78, s. 364–365.
28
Wyrok S¹du Najwy¿szego z 13 lutego 1978 r., IV KR 18/78, OSNPG 1978, nr 7, poz. 80.
29
Wyrok S¹du Najwy¿szego z 14 grudnia 1976 r., III KR 316/76, OSNKW 1977, nr 3, poz. 20; Wyrok S¹du Najwy¿szego z 28 marca 1973 r., III KR 22/73, OSNPG 1973, nr 11, poz. 161.
30
Art. 163 ustawy z 6 czerwca 1997 r., Dz. U 1997, nr 88, poz. 553 z póŸn. zm., zwana dalej kk.
31
G. Bogdan: Komentarz do art. 163 KK [w:] Kodeks karny. Czêœæ szczególna. Komentarz Lex,
pod red. A. Zoll, t. II, Warszawa 2013, s. 441–442; por. uzasadnienie wyroku S¹du Najwy¿szego
z 20 czerwca 1972 r. V KRN 209/72, OSNKW 1972, nr 10, poz. 158.
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ska, zgodnie z którym pojêcia „wielu” oraz „kilku” osób traktowane s¹ jako
zupe³nie roz³¹czne, nie bêd¹ce synonimami okreœlenia. W œwietle tych rozwa¿añ
rodzi siê pytanie, jaka liczba osób mieœci siê w u¿ytym w kodeksie sformu³owaniu „wielu osób”. W literaturze mo¿na doszukaæ siê ró¿nych stanowisk. Przyk³adowo K. Bucha³a uwa¿a, ¿e „zagro¿enie kilku osób uzasadniania nazwanie niebezpieczeñstwa powszechnym, zaœ niebezpieczeñstwo dla dwóch osób jest jeszcze
niebezpieczeñstwem indywidualnym. Ju¿ jednak niebezpieczeñstwo dla trzech
osób mo¿e byæ zaliczone zarówno do pierwszej, jak i do drugiej kategorii”32.
Osobno nale¿y wspomnieæ o niebezpieczeñstwach powszechnych, do których
równie¿ nale¿y spowodowanie po¿aru. Leo Hochberg w glosie do wyroku S¹du
Najwy¿szego – Izba Karna z 24 kwietnia 1963 r. podkreœli³, ¿e niebezpieczeñstwo
powszechne pojawia siê równie¿ wtedy, gdy sprawca wyzwala takie si³y stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia b¹dŸ zdrowia wiêkszej nieokreœlonej liczby ludzi,
a tak¿e mienia w znacznych rozmiarach. Cech¹ charakterystyczn¹ na ogó³ bêdzie
fakt, ¿e opanowanie wyzwolonych przez sprawcê si³ przyrody nie mo¿na samodzielnie opanowaæ. Z samego okreœlenia powszechnoœci wynika jednoznacznie,
¿e w ¿adnym wypadku zagro¿enia nie bêdzie dotyczy³o poszczególnych jednostek33.
Wracaj¹c do meritum, nale¿y wskazaæ, ¿e judykatura podkreœla charakter
ocenny znamienia wieloœci osób. Ze wzglêdu na to, nale¿y je oceniaæ w oparciu
o stan faktyczny konkretnego przypadku. Okreœlenie to jest na tyle orientacyjne,
¿e wskazanie konkretnej liczby osób jest nader utrudnione. Literatura przedmiotu oraz judykatura jako doln¹ granicê wieloœci osób przyjmuj¹ stosownie do okolicznoœci konkretnego przypadku, liczbê od szeœciu do dziesiêciu osób. W wyroku S¹du Apelacyjnego w Lublinie z 2 lutego 2004 r. s¹d przyj¹³ stanowisko,
zgodnie z którym, prawid³owa interpretacja okreœlenia „wielu osób” jest uzale¿niona od pojêæ „kilku” i „wielu” osób u¿ytych w s³owniku poprawnej polszczyzny i umo¿liwiaj¹ce stwierdzenie, ¿e wiele osób to wiêcej ni¿ kilka, oraz, ¿e znamienia czynu nie wype³nia fakt zagro¿enia piêciu osób34. Maj¹c powy¿sze na
uwadze, stwierdziæ nale¿y, ¿e „kilka” odnosi siê do niewielkiej, bli¿ej nieokreœlonej liczby, zwykle poni¿ej 1035, natomiast okreœlenie „wielu” bêdzie rozumiane
jako wielka liczba osób36. Jeszcze w innym wyroku S¹du Apelacyjnego w Lublinie z 16 marca 2004 r. poparto powy¿sze stanowiska, przyjmuj¹c, ¿e pojêcie wieloœci osób jest pojêciem ocennym i nale¿y go interpretowaæ na podstawie okolicznoœci konkretnego przypadku, a wskazane w literaturze i orzecznictwie liczby
32

K. Bucha³a: Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji drogowej, Warszawa 1973,
s. 64; ten¿e, Wina przy przestêpstwach spowodowania powszechnego niebezpieczeñstwa, Warszawa
1960, s. 17.
33
L. Hochberg w glosie do wyroku S¹du Najwy¿szego – Izba Karna z 24 kwietnia 1963 r.,
II K751/60, OSPiKA 1965, nr 8, poz. 168, s. 362.
34
Wyrok S¹du Apelacyjnego w Lublinie z 2 lutego 2004 r., II AKa 421/03, OSNPK 2004,
nr 11–12, poz. 20, KZS 2004, nr 12, poz. 43.
35
S³ownik jêzyka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. III , Warszawa 1961, s. 677.
36
S³ownik jêzyka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. IX, Warszawa 1967, s. 1029.
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traktowaæ jako orientacyjne37. W orzecznictwie podnosi siê równie¿, ¿e pojêcie
wielu osób jest równoznacznikiem pojêcia „du¿o” lub „znaczna iloœæ”, oraz, ¿e
nie zawsze wi¹¿e siê ono z nieokreœlon¹ lub niepoliczaln¹ liczb¹38.
Ustawodawca pos³uguje siê równie¿ okreœleniem „mienie w wielkich rozmiarach”, które jest równie kontrowersyjne, jak omawiane powy¿ej okreœlenie „wielu osób”. Rodzi to powa¿ne trudnoœci we w³aœciwym zastosowaniu przepisu
w praktyce. Okreœlenie to mo¿e byæ ró¿nie rozumiane. Przy interpretacji przedmiotowego okreœlenia pomocne wydaje siê byæ orzecznictwo s¹dowe, a tak¿e literatura. Przedstawiciele doktryny podkreœlaj¹, ¿e ustawodawca zawar³ w kodeksie
karnym wiele wyra¿eñ, które nie zosta³y okreœlone w ustawie oraz s¹ pojêciami
typowo ocennymi39. Omawiane okreœlenie nale¿y do takich kategorii. Ze wzglêdu na brak definicji ustawowej „mienia w wielkich rozmiarach” nale¿y pomocniczo posi³kowaæ siê znaczeniem potocznym. Samo pojêcie „rozmiar”, to „wielkoœæ
czegoœ materialnego, rozpatrywanego ze wzglêdu na sw¹ d³ugoœæ, szerokoœæ i wysokoœæ, albo g³êbokoœæ; wymiar, format b¹dŸ te¿ jako znaczenie, zakres, stopieñ
nasilenia”40. Natomiast okreœlenie „wielki” „znaczny pod wzglêdem rozmiarów,
liczby, iloœci, wartoœci, bardzo du¿y, ogromny, kolosalny”41. U¿ycie przez ustawodawcê omawianego pojêcia jednoznacznie wskazuje na to, ¿e w jego zamierzeniu by³o scharakteryzowanie zasiêgu oraz rozleg³oœci, skali zdarzenia, wyznacznikiem którego bêd¹ zarówno liczba przedmiotów maj¹tkowych, jak i wartoœæ
zagro¿onego mienia42. Nie mo¿na uznaæ za mienie o wielkich rozmiarach obiektów niewielkich, nawet jeœli przedstawiaj¹ wielk¹ wartoœæ. Przyk³adowo mo¿na
tu wymieniæ ogromn¹ sumê pieniêdzy czy te¿ cenne przedmioty43. Omawiane
wyra¿enie dotyczy rozmiarów w sensie fizycznym lub liczby przedmiotów44. S¹d
Najwy¿szy w uchwale z 19 lutego 2003 r. stwierdzi³, i¿ „zawarte w dyspozycji
art. 163 § 1 kk znamiê „mienie w wielkich rozmiarach” odnosi siê do cech przestrzennych substancji materialnej objêtej zagro¿eniem – nie wyra¿a natomiast
warunku odpowiedzialnoœci w postaci okreœlonej wartoœci tego mienia. Wartoœæ
mienia zagro¿onego sprowadzonym przez sprawcê zdarzeniem, okreœlonym
w tym przepisie – podobnie jak inne cechy indywidualizuj¹ce czyn – ma wp³yw
na ocenê stopnia jego spo³ecznej szkodliwoœci”45.
37

Wyrok S¹du Apelacyjnego w Lublinie z 16 marca 2004 r., II AKa 407/03, OSNPK 2004,
nr 11–12, poz. 23, KZS 2004, nr 12, poz. 44.
38
Wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 18 paŸdziernika 2001 r., II AKa 372/01, Lex
nr 54688.
39
J. Kaczmarek, M. Kierszka Pojêcia „mienie w wielkich rozmiarach”, „zniszczenie w œwiecie roœlinnym lub zwierzêcym w znacznych rozmiarach” oraz „dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury”
w kodeksie karnym, Prokuratura i Prawo 2000, nr 3, s. 113.
40
S³ownik jêzyka polskiego, pod. red. W. Doroszewskiego, t. VII, Warszawa 1965, s. 1197.
41
S³ownik jêzyka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. V., Warszawa 2003, s. 99.
42
R.A. Stefañski: Pojêcie „mienie w wielkich rozmiarach” w kodeksie karnym, Prokuratura i Prawo 1999, nr 5, s. 131.
43
A. Marek: Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1991, s. 411.
44
L. Gardocki: Prawo karne, Warszawa 1998, s. 230.
45
Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 19 lutego 2003 r., I KZP 49/02, OSNKW 2003 nr 3–4, poz. 24.
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Art. 163 § 1 pkt 1 kodeksu karnego penalizuje sprowadzenia zdarzenia przybieraj¹cego postaæ po¿aru zagra¿aj¹cego zdrowiu lub ¿yciu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Pojêcie to u¿yte zosta³o w kodeksie nie tylko we
wspomnianym artykule, ale równie¿ w innych przestêpstwach skierowanych
przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu46. Ustawodawca zdefiniowa³ jedynie
takie pojêcia, jak „mienie znacznej wartoœci”47, „mienie wielkiej wartoœci”48,
„znaczna szkoda” i „szkoda w wielkich rozmiarach”49. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e
okreœlenie „mienie w wielkich rozmiarach” jest to¿same z okreœleniem „mienie
wielkiej wartoœci”. Trudno zgodziæ siê z takim pogl¹dem, aczkolwiek okreœlenia
te mog¹ byæ przydatne przy interpretacji przedmiotowego wyra¿enia. Takie stanowisko przewa¿a w orzecznictwie i doktrynie. Pojêcie rozmiar mienia nie mo¿e
byæ uto¿samiany z pojêciem wartoœæ mienia. S¹ to pojêcia odrêbne i oznaczaj¹ce
zupe³nie co innego. Wartoœæ bêdzie siê odnosi³a do pojêcia ekonomicznego,
okreœlaj¹cego, ile coœ jest warte. Z kolei pojêcie rozmiar bêdzie pojêciem fizycznym, okreœlaj¹cym wielkoœæ czegoœ, jego wymiar b¹dŸ format50. Zatem b³êdem
by³oby postawienie znaku równoœci pomiêdzy omawianymi wyra¿eniami51.
Pogl¹d o nieto¿samoœci obu okreœleñ popiera równie¿ J. Kulesza, stwierdzaj¹c ¿e
„¿aden przepis kodeksu karnego nie wskazuje, by uto¿samiaæ okreœlenie mienie
w wielkich rozmiarach ze sformu³owaniami mienie wielkiej wartoœci i szkoda
w wielkich rozmiarach”52.
Powy¿sze rozwa¿ania – wydawa³oby siê zbêdne – s¹ nierozerwalnie zwi¹zane
z problematyk¹ odpowiedzialnoœci karnej w przypadku wyst¹pienia po¿aru, co
uzasadnia ich obecnoœæ w publikacji.

46

Art. 165 § 1 kk, art. 171 § 1 kk, art. 172 kk i art. 173 § 1 kk.
Art. 115 § 5 kk.
48
Art. 115 § 6 kk.
49
Art. 115 § 7 kk.
50
Wyrok S¹du Apelacyjnego we Wroc³awiu z 24 maja 2000 r., II AKa 149/00, OSA 2000,
nr 11–12, poz. 78; Wyrok S¹du Apelacyjnego w Rzeszowie z 3 sierpnia 1993 r., II AKr 69/93, OSA
1994, nr 3, poz. 13; Wyrok S¹du Apelacyjnego w Lublinie z 7 wrzeœnia 2000 r., II AKa 149/2000,
Przegl¹d Orzecznictwa PA w Lublinie 2000, nr 13, s. 26–27.
51
Patrz szerz. R.A. Stefañski: Przegl¹d Uchwa³ Izby Karnej oraz Izby Wojskowej S¹du Najwy¿szego w zakresie prawa karnego materialnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeñ za 2003
rok, WPP 2004, nr 1, s. 96-101; M. Karpow, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 19 lutego 2003 r.,
sygn. I KZP, 49/02, Prok. i Praw. 2004 r., nr 1, s. 112–118; O. Górniok, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego – Izba Karna z 19 lutego 2003, I KZP 49/02, OSP 2003, z. 11, poz. 146. Odmienne stanowisko
przedstawia K. Bucha³a, zgodnie z którym „mienie w wielkich rozmiarach” bez jakichkolwiek zastrze¿eñ nawi¹zuje do definicji ustawowych z art. 115 § 6 i 7 kk. Zdaniem tego autora „nie s¹ uprawnione
pogl¹dy dopatruj¹ce siê wielkich rozmiarów mienia w fizycznych gabarytach poszczególnych sk³adników maj¹tkowych i abstrahuj¹ce tym samym od kryteriów ich realnych wartoœci. Czy budowla nie
wchodzi w rachubê bez wzglêdu na jej rozmiar?”, K. Bucha³a [w:] Komentarz do kodeksu karnego pod
red. A. Zolla, Kraków 1999 t. II, s. 331.
52
J. Kulesza, Glosa do wyroku S¹du Apelacyjnego w Warszawie z 30 paŸdziernika 1998 r., II AKa
316/98, s. 220; ten¿e, Glosa do wyroku S¹du Apelacyjnego w Lublinie z 8 paŸdziernika 1998 r., II AKa
133/98, Prokuratura i Prawo 2000, nr 9, s. 77–83.
47
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3. Odpowiedzialnoœæ za nieostro¿ne obchodzenie siê z ogniem
a spowodowanie po¿aru
Przytoczone wczeœniej definicje po¿aru i ognia wskazuj¹ na ró¿norodnoœæ
pogl¹dów na te zagadnienia. Zawieraj¹ one ró¿ne sk³adniki omawianych pojêæ
i w³aœnie dlatego nie mog¹ zostaæ uznane za pe³ne i jednoznacznie, oddaj¹ce istotê po¿aru i ognia. Dlatego wymagaj¹ one dok³adniejszego uzupe³nienia. Ponadto,
sama wieloœæ tych definicji przemawia za potrzeb¹ zweryfikowania tego pojêcia
dla potrzeb praktyki. Bior¹c za podstawê analizê materia³u naukowego i normatywnego, nale¿y przy rozwa¿aniach pojêcia po¿aru zakreœliæ rozs¹dne granice,
tak, aby nie wybiegaæ w odleg³e spekulacje teoretyczne, a jednoczeœnie uwzglêdniæ praktyczne aspekty ¿ycia codziennego – bêd¹ce istot¹ po¿aru i pozwalaj¹ce
przeciêtnemu cz³owiekowi po³¹czyæ odpowiedzialnoœæ na gruncie prawa karnego
z konkretnym zdarzeniem faktycznym. Przedmiotem rozwa¿añ jest szczególnie
aspekt karny omawianego zagadnienia. Bowiem w systemie prawa karnego znaleŸæ mo¿na przepisy szczególne, które w szerszym lub wê¿szym zakresie s¹
powi¹zane ze zjawiskiem po¿aru. Mowa tu o wspomnianych ju¿ wczeœniej przestêpstwach: sprowadzeniu powszechnego niebezpieczeñstwa powstania po¿aru53,
nieumyœlne sprowadzenie niebezpieczeñstwa ¿ycia w postaci po¿aru54, spowodowanie œmierci w wyniku po¿aru55 lub nieumyœlne spowodowanie œmierci w wyniku po¿aru56.
Problemowe pytania, jakie narzucaj¹ siê w kontekœcie powy¿szych rozwa¿añ,
s¹ nastêpuj¹ce: czy ka¿dy po¿ar powoduje odpowiedzialnoœæ na gruncie prawa
karnego, czy te¿ uzasadnia zastosowanie przepisów kodeksu wykroczeñ? Z uwagi
na odró¿nienie pojêæ po¿ar i ogieñ, celowe jest wskazane zachowañ z u¿yciem ognia kwalifikowanych jako wykroczenie, a nie przestêpstwo.
Oprócz poruszanej tematyki odpowiedzialnoœci karnej za niew³aœciwe zachowanie wykraczaj¹ce przeciwko przepisom kodeksu karnego, nale¿y zwróciæ uwagê na zachowania, które wyczerpuj¹ znamiona wykroczeñ przeciwko przepisom
odnosz¹cym siê do zapobiegania i zwalczania po¿arów. W przewa¿aj¹cej mierze
powy¿sze zachowania polegaj¹ na nieostro¿nym obchodzeniu siê z ogniem, czyli
postêpowaniem naruszaj¹cym ogólnie przyjête regu³y wymagane przy jego
pos³ugiwaniu siê57. Do znamion wykroczeñ nie zalicza siê sprowadzenia po¿aru
ani jego niebezpieczeñstwa. Kodeks wykroczeñ penalizuje zachowania polegaj¹ce na ogólnie rozumianym nieostro¿nym obchodzeniu siê z ogniem lub naruszeniu przepisów przeciwpo¿arowych. Bowiem sprowadzenie po¿aru b¹dŸ
bezpoœredniego niebezpieczeñstwa jego wyst¹pienia nie zalicza siê do znamion
wykroczenia i tym samym uzasadnia zastosowanie ustawy karnej.
53
54
55
56
57

Art. 163 § 1 kk.
Art. 163 § 2 kk.
Art. 163 § 3 kk.
Art. 163 § 4 kk.
T. Bojarski: Polskie prawo wykroczeñ. Zarys wyk³adu, Warszawa 2012, s. 157–160.
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Maj¹c na uwadze przepisy kodeksu wykroczeñ, nale¿y wskazaæ, i¿ w obecnym
stanie prawnym ustawodawca penalizuje dzia³anie polegaj¹ce na rozniecaniu ognia na terenie lasu, terenach œródleœnych, ³¹kach, torfowiskach, wrzosowiskach,
a tak¿e w odleg³oœci 100 m od wymienionych miejsc58. Zakaz ten nie dotyczy specjalnie wyznaczonych w tym celu miejsc. Wykroczenie mo¿e polegaæ tak¿e na paleniu tytoniu we wskazanych miejscach. Na marginesie nale¿y wskazaæ, ¿e ustawodawca wy³¹cza z tego zakresu miejsca znajduj¹ce siê na drogach utwardzonych
oraz wyznaczonych do pobytu ludzi. Omawiane wykroczenie jest powi¹zane z regulacj¹ zawart¹ w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z § 40 tego¿ rozporz¹dzenia, w lasach
oraz na terenach œródleœnych, a tak¿e na obszarach ³¹k, torfowisk i wrzosowisk
oraz w odleg³oœci do 100 m od granicy lasów zakazane jest wykonywanie czynnoœci mog¹cych wywo³aæ niebezpieczeñstwo po¿aru. Przyk³adowo rozporz¹dzenie
wymienia czynnoœci kwalifikuj¹ce siê jako potencjalnie powoduj¹ce niebezpieczeñstwo po¿aru. Œwiadczy o tym u¿ycie sformu³owania „w szczególnoœci”.
Do tych czynnoœci zaliczone zosta³y rozniecanie ognia poza specjalnie wyznaczonymi do tego celu miejscami oraz palenie tytoniu (nie wliczaj¹c w to miejsc na
drogach utwardzonych oraz przeznaczonych do pobytu ludzi). W tym miejscu
warto jeszcze wskazaæ, ¿e podmiotami uprawnionymi do wyznaczenia miejsc,
w których dopuszczalne jest rozniecanie ognia s¹ w³aœciciele lub zarz¹dcy lasu.
Omawiany zakaz rozniecania ognia poza wyznaczonymi miejscami nie dotyczy
czynnoœci, które s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹, a tak¿e wykonywaniem robót budowlanych oraz eksploatacji kopalni podejmowanych na podstawie porozumienia zawartego z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹ lasu. Za pope³nienie
wy¿ej wymienionego wykroczenia ustawodawca przewidzia³ karê aresztu, grzywny lub nagany59.
Kolejnym novum wprowadzonym do przepisów kodeksu wykroczeñ jest spenalizowanie w art. 82 § 4 kodeksu wykroczeñ czynnoœci polegaj¹cych na wypalaniu trawy, s³omy b¹dŸ pozosta³oœci roœlinnych na polach w odleg³oœci mniejszej
ni¿ 100 m od zabudowañ, lasów, zbo¿a na pniu oraz miejsc, gdzie ustawione s¹
sterty lub stogi. Ponadto ustawodawca obejmuje zakresem tego wykroczenia tak¿e czynnoœci polegaj¹ce na wypalaniu wy¿ej wymienionych traw, s³omy, pozosta³oœci roœlinnej w sposób, który zak³óca ruch drogowy. Dotyczy to tak¿e pozostawienia bez sta³ego nadzoru miejsc wypalania. Komentowany przepis nie do
koñca koreluje z regulacj¹ zawart¹ w rozporz¹dzeniu w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e rozporz¹dzenie zakazuje u¿ywania otwartego ognia oraz
palenia tytoniu w odleg³oœci mniejszej ni¿ 10 m od miejsca om³otów, a tak¿e
58
Art. 82 § 3 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeñ, t.j. Dz.U.2013, poz. 482 z póŸn. zm.,
zwana dalej kw.
59
M. Bojarski, W. Radecki: Kodeks wykroczeñ. Komentarz, Warszawa 2013, s. 567–568.
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miejsc wystêpowania palnych p³odów rolnych. Ponadto rozporz¹dzenie bezwzglêdnie zabrania wypalania s³omy i pozosta³oœci roœlinnych na polach. Pomimo braku ca³kowitego pokrywania siê przepisów kodeksu wykroczeñ z regulacjami rozporz¹dzenia w omawianym zakresie, stwierdziæ nale¿y, ¿e nowelizacja
kodeksu wykroczeñ polega³a na przeniesieniu przepisów z aktu wykonawczego
do kodeksu (z niewielkimi modyfikacjami). Omawiane wykroczenie zagro¿one
jest kar¹ aresztu, grzywny lub nagan¹60.
Z kolei w art. 82 § 5 kodeksu wykroczeñ stypizowane zosta³o wykroczenie polegaj¹ce na nieostro¿nym obchodzeniu siê z ogniem w sposób inny ni¿ okreœlony
w komentowanych wczeœniej artyku³ach. Zachowanie sprawcy polegaæ bêdzie
zatem na nieostro¿nym obchodzeniu siê z ogniem. Nieostro¿nym bêdzie nieuwa¿ne, niebaczne lub nierozwa¿ne postêpowanie. W ramach omawianego wykroczenia bêd¹ mieœci³y siê wszelkie postêpowania naruszaj¹ce ogólnie przyjête wymagania, standardy i regu³y odnosz¹ce siê do postêpowania z ogniem, naruszenie
których mo¿e potencjalnie doprowadziæ do po¿aru. Nie jest wymagane, aby sprawca naruszy³ jakikolwiek przepis z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej, aby móc
poci¹gn¹æ go do odpowiedzialnoœci na podstawie omawianego artyku³u. Sprawca
zostanie ukarany na podstawie komentowanego przepisu za nieostro¿ne postêpowanie z ogniem, bez koniecznoœci zaistnienia naruszenia przepisów art. 82 § 1-4
kodeksu wykroczeñ.
Aby u³atwiæ weryfikacjê przedstawionych powy¿ej rozwa¿añ, nale¿y skonfrontowaæ przepisy kodeksu wykroczeñ oraz kodeksu karnego z ¿yciem codziennym i wystêpuj¹cych w nich dziedzinach nauki. Jak s³usznie wskazuje T. Sawicki, po¿ar jest zjawiskiem dzia³aj¹cym na szkodê cz³owieka, a przy jego
definiowaniu nale¿y siê odnieœæ do takich dziedzin naukowych, jak fizyka lub
chemia61. Autor wskazuje charakterystyczne elementy po¿aru. S¹ to: nag³e i nieoczekiwane wyst¹pienie ognia i jego b³yskawiczne rozprzestrzenianie siê, obecnoœæ p³omieni o wysokiej temperaturze i intensywnoœci œwietlnej, radialne rozprzestrzenianie siê ciep³a po³¹czone z wydobywaniem siê du¿ej iloœci produktów
gazowych oraz py³ów, powstanie pogorzeliska rozumianego jako bry³y nieca³kowicie spalonych materia³ów palnych, a tak¿e przedmiotów niepalnych i popio³u62. Powy¿sz¹ definicjê nale¿y zestawiæ z potocznym rozumieniem ognia ujmowanego jako zjawisko wydzielania siê ciep³a i œwiat³a towarzysz¹ce paleniu siê
cia³, postrzegane w postaci p³omieni i ¿aru63.

60
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Art. 82 § 4 kw.
T. Sawicki: Po¿ar. Analiza pojêcia – cz. I, W akcji 2011, nr 5, s. 20–21.
Ibidem, s. 21.
S³ownik jêzyka polskiego, pod red. M Szymczaka, t. II, Warszawa 1992, s. 489.
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4. Znaczenie Polskich Norm z dziedziny ochrony
przeciwpo¿arowej
O ile dla prawnika podstaw¹ formu³owania definicji s¹ akty prawne oraz dorobek doktryny judykatury, o tyle dla stra¿aka istotne znaczenie maj¹ Polskie Normy. St¹d te¿ po¿ar definiowany jest jako „spalanie o niekontrolowanym przebiegu w czasie i przestrzeni”64. Z kolei ogieñ, to „proces spalania charakteryzuj¹cy
siê emisj¹ ciepln¹, któremu towarzyszy dym i/lub p³omieñ”65. Definicjê ognia
i po¿aru podaje równie¿ Norma z 2000 r., zgodnie z któr¹ po¿ar to „niekontrolowane w czasie i przestrzeni samopodtrzymuj¹ce siê spalania”, zaœ ogieñ to
„(kontrolowane) samopodtrzymuj¹ce siê spalanie, które jest zaplanowane w sposób przemyœlany w celu dostarczenia u¿ytecznych efektów i którego rozmiary
w czasie i przestrzeni s¹ kontrolowane”66.
Z przytoczonych definicji wynika, ¿e po¿ar jest zjawiskiem niekontrolowanym zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e uto¿samianie
ognia z po¿arem jest skutkiem wyst¹pienia dymu i p³omieni, które zbli¿aj¹ do
siebie oba pojêcia. O ile jednak ogieñ jest kontrolowanym procesem przynosz¹cym po¿yteczne efekty, o tyle po¿ar to zjawisko niepodlegaj¹ce kontroli
i dotkliwe w skutkach dla cz³owieka. Uogólniaj¹c, po¿ar to nie to samo co ogieñ.
Jednak niew¹tpliwie oba pojêcia s¹ klasyfikowane jako zjawiska chemiczne.
Bez uszczerbku dla obowi¹zuj¹cych norm krajowych z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej pozostaj¹ unormowania wspólnotowe. Mowa tu o dyrektywie
SEVESO II dotycz¹cej zarz¹dzania zagro¿eniami powa¿nymi awariami przemys³owymi z udzia³em substancji niebezpiecznych67. W artykule 3 pkt 13 wspomnianej dyrektywy zawarto definicjê powa¿nej awarii, zgodnie z któr¹ jest ni¹
zdarzenie, takie jak powa¿na emisja, po¿ar lub wybuch, do którego dosz³o w wyniku niekontrolowanych zdarzeñ z udzia³em jednej lub kilku substancji niebezpiecznych maj¹cych miejsce podczas eksploatacji zak³adu objêtego niniejsz¹ dyrektyw¹ i stwarzaj¹ce powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia ludzkiego lub œrodowiska
o skutkach natychmiastowych lub powstaniu takich skutków z opóŸnieniem na
terenie zak³adu lub poza nim. Podobn¹ definicjê odnajdujemy w Prawie ochrony
œrodowiska68.

64

PN-ISO 8421-1/Ak:1997 Ochrona przeciwpo¿arowa. Terminologia. Terminy ogólne i dotycz¹ce
zjawiska po¿aru (dla potrzeb krajowych), Polski Komitet Normalizacyjny 1997, zwana dalej Norma
PN-ISO 8421-1/Ak:1997.
65
Norma PN-ISO 8421-1/Ak:1997.
66
PN-EN ISO 13943: 2000 Bezpieczeñstwo po¿arowe – terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny 2000.
67
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagro¿eñ powa¿nymi awariami zwi¹zanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniaj¹ca, a nastêpnie
uchylaj¹ca dyrektywê Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197/1 z 24 lipca 2012 r.).
68
Zob. art. 3 pkt 23 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska, t.j. Dz.U. 2013,
poz. 1232, 1238 z póŸn. zm.
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Polskie Normy nie stanowi¹ Ÿród³a prawa a ich stosowanie opiera siê na zasadzie dobrowolnoœci69. Niemniej jednak mog¹ one byæ wykorzystywane przy definiowaniu przedmiotowego pojêcia.

Wnioski
W ramach artyku³u omówiono podstawowe zagadnienia zwi¹zane z problematyk¹ odpowiedzialnoœci za spowodowanie po¿aru lub nieostro¿nego obchodzenia siê z ogniem. Szerzej wspomniano o aspektach prawno-karnych, warunkuj¹cych odpowiedzialnoœæ na gruncie prawa karnego. Pe³na analiza prawna
wszystkich przestêpstw i wykroczeñ wykracza poza ramy niniejszego opracowania, którego celem – jak wskazano to na pocz¹tku – by³o wêz³owe przedstawienie
problematyki po¿aru. Bior¹c pod uwagê stale wystêpuj¹ce ryzyko powstawania
po¿arów, temat ten nie traci na aktualnoœci. Nie mo¿e zatem budziæ w¹tpliwoœci,
¿e niew³aœciwe i nieostro¿ne pos³ugiwanie siê ogniem mo¿e doprowadziæ do tragicznego w skutkach po¿aru w ka¿dym czasie. W konkluzji nasuwa siê stwierdzenie, ¿e zarówno orzecznictwo, jak i doktryna zawiera bogate przyk³ady przykrych, ale jak¿e realistycznych zdarzeñ bêd¹cych nastêpstwem po¿aru. Mowa tu
nie tylko o konkretnych stanach faktycznych, ale i zwi¹zanej z nimi odpowiedzialnoœci karnej. Z uwagi na fakt, ¿e g³ównym celem niniejszego opracowania
by³a próba œcis³ego wskazania, co kryje siê pod pojêciami ogieñ i po¿ar, autor niniejszego artyku³u zdecydowa³ siê zwróciæ uwagê na ich istotê oraz wp³yw na
kszta³towanie siê odpowiedzialnoœci na gruncie prawa karnego lub prawa wykroczeñ.
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System TASK i analiza WHAT-IF w zarz¹dzaniu
kryzysowym
The TASK System and the WHAT IF Analysis
in Crisis Management
Omówienie
Niniejsze opracowanie zosta³o przygotowane w ramach projektu TASK finansowanego ze œrodków NCBiR. Ma ono na celu dokonanie oceny przydatnoœci narzêdzi analitycznych s³u¿¹cych do prowadzenia analiz typu what-if w zarz¹dzaniu
kryzysowym na przyk³adzie systemu TASK.
W pierwszej czêœci opracowania zdefiniowano pojêcie sytuacji kryzysowej, dokonano jej dekompozycji na najwa¿niejsze elementy oraz przedstawiono opis
przyk³adowej sytuacji. W dalszej kolejnoœci omówiono analizy what-if z perspektywy zarz¹dzania kryzysowego i pokazano sposób ich prowadzenia w systemie
TASK. Potwierdzeniem powy¿szych rozwa¿añ s¹ opisy dwóch przyk³adowych analiz what-if przeprowadzanych przy u¿yciu systemu.
S³owa kluczowe: analiza what-if, powódŸ, symulacja, TASK, zarz¹dzanie
kryzysowe, virtual learning environment

Summary
The main goal of presented research paper is to rate the utility of analytical tools
used in what-if analysis in crisis management. The research is based on the TASK
system example.
The crisis situation definition has been presented and factorized in the first
part of the research paper and an example situation has been described. In the next
part of the paper, the use of what-if analysis in crisis management has been
discussed and an example of its usage in the TASK system has been presented.
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The descriptions of two examples of what-if analysis carried out, using the TASK
system, confirm the thesis mentioned above.
Key words: crisis management, flood, simulation, TASK system, what-if analysis,
virtual learning environment

1. Wstêp
Aplikacje i systemy wspieraj¹ce zarz¹dzanie kryzysowe to miêdzy innymi
ARCUS 2005, DART, e-ZK, SWRK ALASKA, C3M, RiZK itd. Trudno wœród
nich wskazaæ takie pozwalaj¹ce na symulowanie kilku powi¹zanych ze sob¹ zjawisk (opisywanych ró¿nymi modelami) i zbiorcz¹ obserwacjê skutków ich
dzia³ania dla jednej sytuacji. Dostêpne zaawansowane narzêdzia s¹ niezale¿ne od
siebie, wymagaj¹ dodatkowych starañ u¿ytkownika w celu zestawienia i porównania uzyskiwanych wyników. Niniejsze opracowanie koncentruje siê na przedstawieniu systemu informatycznego TASK (Treningowo-Analitycznego Symulatora zarz¹dzania Kryzysowego), który jest rozwijany w projekcie o tej samej
nazwie, finansowanym przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju w ramach
inicjatywy INNOTECH. TASK nale¿y do klasy systemów VLE (ang. virtual learning environment). Stanowi on wirtualne laboratorium, które mo¿e byæ wykorzystane zarówno w celu doskonalenia procesu podejmowania decyzji, jak i analizy
oraz optymalizacji za³o¿eñ zawartych na przyk³ad w planach zarz¹dzania i reagowania kryzysowego. Pozwala on na poznanie i uœwiadomienie najwa¿niejszych
konsekwencji podejmowanych decyzji, bez koniecznoœci ponoszenia ich w rzeczywistoœci. W konsekwencji mo¿liwe jest eksperymentowanie w symulowanej
sytuacji kryzysowej i wyci¹ganie z tego wniosków na przysz³oœæ (ang. lessons learned), przy unikniêciu realnych strat. System umo¿liwia uruchamianie symulacji
na zasadzie analizy what-if, co daje mo¿liwoœæ stawiania hipotez i ich weryfikacji.
Cech¹ tego typu analiz s¹ aspekty zarówno treningowe, jak i analityczne, które
z powodzeniem mo¿na wykorzystaæ w szkoleniach pracowników centrów
zarz¹dzania kryzysowego. Celem opracowania jest ocena przydatnoœci narzêdzi
klasy systemu TASK do prowadzenia analizy metod¹ indukcyjn¹ what-if. S¹ one
szczególnie pomocne w momencie weryfikowania skutecznoœci dzia³añ z zakresu
zarz¹dzania kryzysowego. Opracowanie omawia tak¿e wybrane elementy funkcjonalne systemu, które wynikaj¹ ze scenariusza u¿ycia opartego na procesie testowania hipotez what-if.

2. Sytuacja kryzysowa
Sytuacja kryzysowa to pojêcie posiadaj¹ce wiele definicji zale¿nie od dziedziny, której dotyczy, osób je wykorzystuj¹cych i ich funkcji podczas dzia³añ antykryzysowych. W celu ujednolicenia tego pojêcia na potrzeby systemu TASK
przyjêto nastêpuj¹c¹ definicjê:
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Sytuacja kryzysowa to stan narastaj¹cej destabilizacji, niepewnoœci i napiêcia
spo³ecznego, bêd¹cy nastêpstwem pewnego zagro¿enia, charakteryzuj¹cy siê naruszeniem wiêzi spo³ecznych, mo¿liwoœci¹ utraty kontroli nad przebiegiem wydarzeñ oraz
eskalacji zagro¿enia, a w szczególnoœci sytuacj¹ stwarzaj¹c¹ zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia, mienia lub infrastruktury – w takiej skali lub o takim natê¿eniu, które wywo³uj¹ reakcje spo³eczne powy¿ej akceptowalnego powszechnie poziomu ryzyka1.
Wychodz¹c od tak sformu³owanej definicji, powtarzaj¹ce siê elementy sytuacji kryzysowej (tj. otoczenie, zagro¿enia, przedmioty ochrony, zjawiska, zachowania i postêpowanie antykryzysowe), mo¿na przedstawiæ jako czêœci sk³adowe
modelu sytuacji. Dane wejœciowe, parametry i zmienne steruj¹ce wprowadzone
do opracowanego wczeœniej modelu spowoduj¹ uzyskanie odpowiedniego wyniku. Podyktowane jest to funkcj¹, jak¹ pe³ni¹ wymienione elementy w symulowanej sytuacji kryzysowej. Mo¿na j¹ opisaæ nastêpuj¹co: w zamodelowanym otoczeniu, aktorzy poprzez podejmowanie decyzji sk³adaj¹cych siê na postêpowanie
antykryzysowe zabezpieczaj¹ przedmioty ochrony przed zagro¿eniami. Podstawê do opisu tak zdefiniowanych elementów sytuacji kryzysowej stanowi technika modelowania. Co wiêcej, wytworzone zgodnie z powy¿sz¹ konwencj¹ modele
powinny umo¿liwiaæ zasymulowanie sytuacji kryzysowej w sposób pe³ny i jednoznaczny.
2.1. Dekompozycja sytuacji kryzysowej
Przedstawione powy¿ej podeœcie wymaga podzia³u sytuacji na modele. Mog¹ one zostaæ opracowane przez ekspertów zajmuj¹cych siê danym aspektem (np. postêpowaniem kryzysowym, obiektami
kluczowymi, wp³ywem zagro¿eñ na inne modele,
specyficznymi kategoriami zagro¿eñ itp.). W ramach
projektu TASK wyró¿niono nastêpuj¹ce grupy modeli (rys. 1):
l
modele zagro¿enia – charakterystyka zjawiska,
Rys. 1. Rodzaje modeli
wp³yw na œrodowisko, mo¿liwe skutki;
w systemie TASK
l
modele przedmiotu ochrony – ¿ycie i zdrowie lu- îród³o: opracowanie w³asne.
dzkie, wybrana infrastruktura, obiekty kluczowe;
l
modele postêpowania – œrodki bezpieczeñstwa, s³u¿by mog¹ce podj¹æ dzia³ania,
procedury dzia³ania, mo¿liwe do wykorzystania si³y i œrodki.
Szczegó³ow¹ listê modeli opracowanych w projekcie TASK w formie diagramu zaprezentowano na rys. 2. Przedstawia on poszczególne modele, oznaczone
gruboœci¹ ramki zgodnie z powy¿sz¹ klasyfikacj¹ (zagro¿enie, przedmiot ochrony i postêpowanie), pogrupowane funkcjonalnie na:
1
Teoria zaczerpniêta w momencie rozpoczêcia projektu ze strony WWW Wielkopolskiego
Urz¹du Wojewódzkiego w Poznaniu. Tryb dostêpu: www.poznan.uw.gov.pl. Znajduje podparcie
w ksi¹¿ce Gilliand J.: Strategie interwencji kryzysowej, Parpamedia, Warszawa 2008, s. 33–35.
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symulator fali powodziowej zawieraj¹cy model fali powodziowej i wp³ywaj¹cy
na niego model dzia³añ retencyjnych,
l
symulator zabezpieczania infrastruktury zawieraj¹cy model obszaru zalanego
i wp³ywaj¹cy na niego model ochrony infrastruktury,
l
symulator akcji ewakuacyjno-ratowniczej zawieraj¹cy wp³ywaj¹ce na siebie
modele stanu poszkodowanych i ochrony ludnoœci,
l
symulator ludnoœci zawieraj¹cy zwi¹zane ze sob¹ modele gêstoœci populacji
i imprez masowych,
l
symulator ska¿enia powietrza zawieraj¹cy model rozprzestrzeniania siê gazu.
Wspomniany podzia³ funkcjonalny umo¿liwia zdefiniowanie relacji pomiêdzy symulatorami oraz okreœlenie, jakie dane bêd¹ wizualizowane w interfejsie
u¿ytkownika (strza³ki skierowane ku dolnej czêœci, rys. 2 ).
l

Rys. 2. Modele utworzone w systemie TASK
îród³o: opracowanie w³asne.

2.2. Hipotetyczny przebieg sytuacji kryzysowej
Przedstawiona poni¿ej sytuacja stanowi punkt wyjœcia dla przyk³adowego
eksperymentu przeprowadzanego w systemie TASK. Wykorzystano w niej hipotetyczny opis wiosennej powodzi roztopowej na Wiœle, gro¿¹cej zalaniem Warszawy i towarzysz¹ce jej skutki. Wybrane elementy opisu zostan¹ wykorzystane
w dalszej czêœci opracowania.

System TASK i analiza WHAT IF w zarz¹dzaniu kryzysowym

149

Ze stanów wody na wodowskazach w górnym biegu Wis³y i jej dop³ywów wynika, ¿e
tworzy siê niebezpieczna fala powodziowa. Powagê sytuacji potêguj¹ ci¹g³e, obfite opady na po³udniowym wschodzie Polski. Cz³onkowie zespo³u zarz¹dzania kryzysowego
miasta Warszawy i województwa mazowieckiego zastanawiaj¹ siê, jak optymalnie wykorzystaæ szanse, które daj¹ zbiorniki retencyjne w dorzeczu Wis³y. Korzystaj¹c z systemu TASK, analizuj¹ sytuacjê. W efekcie decyduj¹ siê niezw³ocznie rozpocz¹æ opró¿nianie zbiorników retencyjnych w ca³ym dorzeczu z maksymaln¹ bezpieczn¹ szybkoœci¹, co
pozwoli przygotowaæ je na nadejœcie fali kulminacyjnej. Fala powodziowa powoli przesuwa siê na pó³noc, powoduj¹c wezbranie wody na odcinku rzeki w województwach
œwiêtokrzyskim, lubelskim oraz na po³udniu województwa mazowieckiego.
U¿ywaj¹c systemu TASK, cz³onkowie sztabu kryzysowego przewiduj¹ moment kulminacyjny dla Warszawy oraz maksymalny przewidywany poziom wody na wodowskazie Wilanów. System przelicza obszar zagro¿ony zalaniem przy okreœlonym stanie
wód. Natychmiast og³oszona zostaje akcja ewakuacyjna na zagro¿onym obszarze.
Cz³onkowie zespo³u dobieraj¹ odpowiedni¹ liczbê s³u¿b do ewakuacji konkretnych stref
w oparciu o przewidywan¹ przez system liczbê przebywaj¹cej tam ludnoœci. Na podstawie informacji z systemu o wartoœci infrastruktury miejskiej oraz obiektów kluczowych
na obszarze zagro¿onym zalaniem, zespó³ zarz¹dzania kryzysowego planuje lokalizacjê
i techniki wykonania tymczasowych wa³ów przeciwpowodziowych. Nastêpnie koordynuje dostêpne zasoby w taki sposób, by zd¹¿yæ z budow¹ umocnieñ przed nadejœciem fali
kulminacyjnej.
Tymczasem, wskutek zwiêkszenia zrzutu ze zbiorników retencyjnych, poziom wody
w Warszawie podnosi siê i przekracza poziom ostrzegawczy. Wprowadzony zostaje stan
pogotowia przeciwpowodziowego. Cz³onkowie zespo³ów zarz¹dzania kryzysowego, korzystaj¹c z systemu TASK, analizuj¹ konsekwencje wariantywnych momentów otwarcia polderów zalewowych na obszarze województwa mazowieckiego, aby z³agodziæ
g³ówn¹ falê powodziow¹. Po kilku godzinach Warszawy dosiêga fala kulminacyjna.
Dochodzi do wyst¹pienia Wis³y z brzegów i w kilku miejscach przerwania wa³ów przeciwpowodziowych. Woda zalewa kolejne ulice.
Dziêki tymczasowym zaporom wa¿niejsze miejsca zostaj¹ ochronione. Jednak mimo
zabezpieczeñ, zalany zostaje jeden z warszawskich zak³adów chemicznych, gdzie
urz¹dzenia ochronne ulegaj¹ awarii i do atmosfery uwalnia siê znaczna iloœæ dwutlenku
azotu. Zwi¹zek ten jest silnie toksyczny. Zaalarmowane jednostki Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej docieraj¹ szybko na miejsce i zapobiegaj¹ dalszemu uwalnianiu siê substancji.
Kolejny problem pojawia siê, kiedy z powodu wiatru zachodniego, chmura ska¿enia
przemieszcza siê na wschodni brzeg Wis³y. System dostarcza informacji o obszarze potencjalnego ska¿enia i spodziewanej liczbie aktualnie przebywaj¹cych w tamtym regionie mieszkañców. Po przetestowaniu w systemie planu ewakuacji ludnoœci, zostaje on
b³yskawicznie wdro¿ony w ¿ycie. Niestety, jeszcze w trakcie przeprowadzania akcji
ewakuacyjnej, dochodzi do zatruæ gazem. Cz³onkowie zespo³ów zarz¹dzania kryzysowego koordynuj¹ udzia³ ratowników medycznych, zapewniaj¹ pomoc szpitaln¹ oraz socjalno-bytow¹ poszkodowanym. Powoli chmura gazu ulega rozproszeniu, a poziom
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wody w Wiœle zaczyna opadaæ. Zespó³, z wykorzystaniem systemu TASK, dokonuje
oszacowania strat w ludziach i infrastrukturze oraz kosztów prowadzonych dzia³añ.

3. Analiza what-if
Analiza what-if w systemie TASK polega na zdefiniowaniu serii hipotez
sk³adaj¹cych siê z dzia³añ antykryzysowych i porównaniu skutków ich zastosowania w ramach symulowanej sytuacji kryzysowej. W takim przypadku wa¿ne
jest wskazanie i zamodelowanie relacji zachodz¹cych pomiêdzy poszczególnymi
zjawiskami, obiektami i zdarzeniami. Jeœli wp³yw jednych elementów na inne
jest istotny i mo¿liwy do opisania, to na tej podstawie uzasadnione jest prognozowanie konsekwencji pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ oraz mo¿liwych sposobów ich
redukcji. Natomiast skutki s¹ przedstawiane w formie stanów przedmiotów
ochrony (np. zmiana wartoœci, zniszczenie, koniecznoœæ odbudowy itp.). W przypadku sytuacji kryzysowych, gdzie wystêpuj¹ liczne i trudne do oszacowania
powi¹zania miêdzy zjawiskami, a rozproszone i czêsto wybiórcze dane historyczne, istotnie utrudniaj¹ efektywne prowadzenie analiz what-if, wykorzystanie symulacji zamiast zestawu danych historycznych mo¿e okazaæ siê skuteczniejszym
substytutem, dostarczaj¹cym u¿ytkownikowi dodatkowych informacji i mo¿liwoœci. Takie podejœcie pozwala w elastyczny sposób zmieniaæ warunki wejœciowe
i na bie¿¹co obserwowaæ zmiany zachodz¹ce w ramach badanej sytuacji, jednak
nie gwarantuje dok³adnoœci zestawu danych historycznych.

Rys. 3. Przebieg analizy what-if z wykorzystaniem symulacji
îród³o: opracowanie w³asne.

Wykorzystuj¹ca symulacjê analiza what-if powinna odbywaæ siê przy u¿yciu
wirtualnego laboratorium umo¿liwiaj¹cego zmianê parametrów, danych wejœciowych i prezentacjê wyników. Œrodowisko symulacyjne powinno byæ oparte na
odpowiednich za³o¿eniach, ograniczaj¹cych swobodê opisu badanych zjawisk
i jednoczeœnie zachowuj¹cych istotne relacje miêdzy tymi zjawiskami. Wspomniane ograniczenia mog¹ polegaæ np. na dyskretyzacji czasu, ograniczeniu zakresów wartoœci dla zmiennych, okreœlaniu warunków zatrzymania. Natomiast
analityk korzystaj¹cy z takiego rozwi¹zania powinien mieæ mo¿liwoœæ obserwowania i porównywania wyników w zale¿noœci od podjêtych dzia³añ.
Aby mo¿liwe by³o przeprowadzenie analizy, niezbêdne jest zdefiniowanie sytuacji (poprzez wskazanie czasu, miejsca itd.) i okreœlenie zagro¿enia (np. po-
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przez podanie parametrów fali powodziowej czy opisu ska¿enia powietrza). Dopiero na tej podstawie mo¿liwe jest wykonanie dalszych kroków, tj. stawianie
hipotez, ich testowanie i wnioskowanie na podstawie obserwowanych wyników.
3.1. Eksperymenty w systemie TASK
System TASK posiada nastêpuj¹ce cechy wspieraj¹ce przedstawion¹ koncepcjê analiz what-if:
l
³¹czenie wyników z wielu symulatorów – ka¿dy symulator stanowi osobny
modu³, opisywany jest danymi wejœciowymi, wyjœciowymi, parametrami
i funkcjami steruj¹cymi, a o jego wywo³aniu decyduje kontroler systemu;
l
wyœwietlanie wyników w spójnym interfejsie – w wyniku dzia³ania symulatorów aktualizowane s¹ informacje o danych typach obiektów i zjawisk. Komponenty wizualizacyjne pozwalaj¹ na jednoczesne wyœwietlanie skutków ró¿nych
zjawisk w sposób umo¿liwiaj¹cy dokonywanie porównañ i u³atwiaj¹cy wskazywanie zale¿noœci miêdzy poszczególnymi zagro¿eniami i ich skutkami;
l
dzia³anie na jednym zbiorze danych – spójny zbiór danych z jasno okreœlonym interfejsem wymiany pozwala na szybkie i proste wywo³ywanie zapytañ
dotycz¹cych badanego zjawiska we wskazanym horyzoncie czasowym;
l
mo¿liwoœæ oceny skutków podjêtych dzia³añ – oznacza to zarówno dokonanie oceny z perspektywy jakoœciowej (np. porównywanie iloœci zniszczonych
obiektów, liczby osób rannych itp.), jak równie¿ finansowej (np. koszty odbudowy, hospitalizacji, dzia³añ itp.).

Rys. 4. Cykl prowadzenia analiz w systemie TASK
îród³o: opracowanie w³asne.

U¿ywanie systemu TASK opiera siê na cyklu eksperymentowania zaczerpniêtym z metodyk nauk empirycznych2. Cykl ten rozpoczyna siê po dokonaniu parametryzacji eksperymentu, czyli okreœleniu jego warunków, polegaj¹cego na podaniu parametrów sytuacji, niezmiennych dla ca³ego badania. Etap ten realizuje
definicjê sytuacji i okreœlenie zagro¿enia opisane w punkcie 2.2. Za³o¿enie o niezmiennoœci pewnych parametrów w ramach uruchamianych symulacji jest konieczne w zwi¹zku z okreœleniem warunków brzegowych rozwi¹zywanych pro2

Apanowicz J.: Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji
i zarz¹dzania, Wydawnictwo Diecezji Pelpiñskiej „BERNARDINUM”, Gdynia 2000, s. 93–99.
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blemów. Nie mo¿na weryfikowaæ skutków wyst¹pienia zagro¿enia i podejmowanych dzia³añ w ramach zarz¹dzania kryzysowego, je¿eli dla jednych symulacji
wprowadzono dodatkowe zjawiska i zdarzenia. Uniemo¿liwia to porównywanie
wyników analiz. Nastêpnie ka¿dy cykl, nazywany w systemie przebiegiem,
sk³ada siê z wprowadzenia sterowania okreœlaj¹cego zak³adane dzia³ania, symulacji przebiegu sytuacji dla zadanego sterowania i prezentacji wyników symulacji. W ramach wspomnianych cykli odbywa siê testowanie hipotez. Przyk³adowa hipoteza mo¿e brzmieæ w nastêpuj¹cy sposób:
Straty generowane dzia³aniami retencyjnymi prowadzonymi w górnym biegu rzeki,
np. zalewanie polderów, s¹ mniejsze od ewentualnych strat wynikaj¹cych z zalania terenów miejskich w dolnym biegu rzeki.
Sposobem na weryfikacjê hipotezy jest przeprowadzenie kolejnych symulacji
(w ramach poszczególnych alternatywnych przebiegów sytuacji), ró¿ni¹cych siê
pewnymi zdarzeniami wynikaj¹cymi z decyzji i podejmowanych dzia³añ, a nastêpnie dokonanie obserwacji i analizy uzyskiwanych wyników. Porównanie
wyników poszczególnych przebiegów i pozwala odpowiedzieæ na pytanie, czy poszczególne decyzje u¿ytkownika mia³y wp³yw na okreœlone stany koñcowe obiektów, zaistnia³e zjawiska i zdarzenia symulowanej sytuacji.
Sam TASK nie znajduje optymalnego rozwi¹zania dotycz¹cego zadysponowania zasobów ani podjêcia dzia³añ, pokazuje jednak konsekwencje ka¿dego z zadanych dzia³añ, pozwalaj¹c u¿ytkownikowi samemu zdecydowaæ, które rozwi¹zanie
jest najw³aœciwsze oraz okreœliæ, czy postawiona hipoteza jest prawdziwa.
3.2. Interfejs systemu a cykle eksperymentowania
Interfejs systemu TASK zbudowany jest w oparciu o wyró¿nione wczeœniej
cykle eksperymentowania. Oznacza to, ¿e system przystosowany jest do pracy na
dwóch ekranach.
Pierwszy z ekranów, zwany dalej konfiguratorem, s³u¿y do konfiguracji symulatorów – przygotowania symulacji. Jest on wykorzystywany g³ównie na etapie parametryzacji eksperymentu i sterowania w ramach testowania hipotez.
Sk³ada siê z panelów:
l
nawigacyjnego, gdzie u¿ytkownik mo¿e prze³¹czaæ siê miêdzy widokami symulatorów, na poziomie parametryzacji modeli zagro¿eñ i przedmiotów
ochrony oraz sterowania przebiegami (wp³ywania na modele postêpowania),
l
konfiguracji symulatora, gdzie u¿ytkownik podaje wartoœci poszczególnych
zmiennych maj¹cych wp³yw na omawiane symulatory, w ramach testowania
hipotez.
Drugi z omawianych ekranów, zwany dalej wizualizatorem, s³u¿y do prezentowania wyników symulacji i dalszej ich analizy. U³atwia on weryfikowanie hipotez, dziêki mo¿liwoœci wyboru perspektywy (np. topologia rzeki, mapa miasta,
tabela strat) oraz wskazania czasu, dla którego dokonywana jest obserwacja. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wyniki symulacji pozwalaj¹ na sprawdzenie stanów po-
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œrednich zaistnia³ych dla dowolnego momentu mieszcz¹cego siê w przedziale
czasu ustalonego dla eksperymentu. Dokonanie zmiany po stronie sterowania na
ekranie konfiguratora wymaga ponownego przeliczenia przebiegu – wykonania
symulacji – w celu aktualizacji jego wyników na ekranie wizualizatora.

4. Analizy what-if wykonywane w systemie TASK
W dalszej czêœci opracowania omówiono wybrane modele opisuj¹ce
przyk³adow¹ sytuacjê kryzysow¹ przedstawion¹ w podpunkcie 2.2. W oparciu
o wskazane modele, przedstawione zosta³y za³o¿enia i przebieg analiz what-if pozwalaj¹cych zweryfikowaæ skutki powodzi w zale¿noœci od skali zagro¿enia i podejmowanych dzia³añ. Omówione analizy zwi¹zane s¹ z fazami zapobiegania
i przygotowania cyklu zarz¹dzania kryzysowego (pozosta³e, nieomawiane
w opracowaniu fazy to reagowanie i odbudowa).

Rys. 5. Porz¹dek przedstawiania przebiegu analiz
îród³o: opracowanie w³asne.

Przebieg analiz przedstawiony zosta³ zgodnie z porz¹dkiem zaprezentowanym na rys. 5. W pierwszej kolejnoœci definiowany jest problem badawczy
i zwi¹zana z nim hipoteza. PóŸniej omówieniu poddawane s¹ wykorzystywane
narzêdzia (modele), przebieg analizy i wnioski.
4.1. Analiza mo¿liwoœci przeciwdzia³ania powodzi
Pierwsza z analiz dotyczy oceny mo¿liwoœci przeciwdzia³ania powodzi w górnym biegu Wis³y i jej wp³ywu na straty w Warszawie. Zwi¹zana jest z faz¹ zapobiegania.
4.1.1. Problemy badawcze w sytuacji powodzi
l

l
l
l

Stawiane w tym przypadku problemy badawcze s¹ nastêpuj¹ce:
Co stanie siê, jeœli dokonam zalania polderów X i Y oraz wykorzystam zbiornik retencyjny Z?
Jaka bêdzie wysokoœæ fali w mieœcie?
Czy uda siê unikn¹æ zalania kluczowej dla mnie infrastruktury?
Jakie straty poniosê na terenie polderów w zwi¹zku z prowadzon¹ retencj¹?
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4.1.2. Narzêdzia w sytuacji powodziowej

Proces testowania hipotez wspierany jest w omawianym przypadku przez modele fali powodziowej oraz dzia³añ retencyjnych (rys. 6). Wskazane modele s¹
sk³adowymi symulatora fali powodziowej. Wewn¹trz symulatora (miêdzy jego
modelami), a tak¿e miêdzy nim a innymi symulatorami zachodz¹ przedstawione
na rys. 6 powi¹zania. Model fali powodziowej oblicza propagacjê fali powodziowej na zadanym wczeœniej modelu dorzecza obejmuj¹cym dop³ywy, wodowskazy, poldery i zbiorniki retencyjne. W modelu dzia³añ retencyjnych zawiera siê
natomiast sterowanie wspomnianymi polderami i zbiornikami retencyjnymi
oraz ocena, czy w wyniku podjêtych dzia³añ w dorzeczu mog³y wyst¹piæ straty.

Rys. 6. Modele opisuj¹ce zagro¿enie powodziowe i mo¿liwe sposoby postêpowania
îród³o: opracowanie w³asne.

4.1.2.1. Model fali powodziowej

Pierwszy z modeli – model fali powodziowej – jest modelem zagro¿enia
i umo¿liwia zdefiniowanie wezbrania rzek u Ÿróde³. Oblicza równie¿, jak bêd¹
zmieniaæ siê odczyty na wodowskazach w czasie. Oparty jest na topologii dorzecza3 obejmuj¹cej rzekê g³ówn¹, dop³ywy, zbiorniki retencyjne4, poldery5 i wodowskazy6. Dzia³a on na zasadzie propagacji fali powodziowej, wynikaj¹cej z zadanych parametrów. Przyp³yw i wysokoœæ fali powodziowej na pewnym
wodowskazie x w czasie opisywane s¹ nastêpuj¹cymi wzorami:
3

3

3

przeplyw(x)t+1 [ m ] = przeplyw( x) t [ m ] + fala t [ m ],
S
S
S
3

Atlas hydrologiczny Polski, IMGW, Wyd. Geol., Warszawa, 1986 i 1987.
Parametry zbiorników retencyjnych, Protokó³ dostêpu: http://www.pogodynka.pl/polska/hydro/
zbiorniki/
5
Parametry wodowskazów wiœlanych, Protokó³ dostêpu: http://www.pogodynka.pl/polska/hydro/
wisla/
6
Lokalizacja wodowskazów wiœlanych, Protokó³ dostêpu: http://hydro.bobee.pl/
4
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3

fala t +1 [ m ] = fala t [ m ] - poziom
3 ,
bazowy ( x )[ m ]
s
s
s
gdzie poziombazowy oznacza domyœlny przep³yw wody na wodowskazie w sytuacji
kiedy nie wystêpuje fala powodziowa. W miejscach, gdzie ³¹cz¹ siê dop³ywy
dwóch rzek A i B, wysokoœæ fali opisywana jest wzorem:
3

3

3

fala( A, B ) t +1 [ m ] = fala( A) t [ m ] + fala( B ) t [ m ].
s
s
s
4.1.2.2. Model dzia³añ retencyjnych

Model dzia³añ retencyjnych bêd¹cy modelem postêpowania, pozwala wp³ywaæ na sposób propagacji fal powodziowych na badanym dorzeczu. Umo¿liwia
okreœlanie harmonogramu zrzutu wody ze zbiorników retencyjnych, podejmowanie decyzji o zalaniu polderu oraz odpowiada na pytanie, ile bêd¹ kosztowaæ
podjête dzia³ania i jakie spowoduj¹ straty7. Dziêki jego wykorzystaniu, propagacja fali w pewnych punktach badanej topologii dorzecza opisywana jest dodatkowymi wzorami.
W miejscach, gdzie dochodzi do zalewania polderu , zmodyfikowana fala wynosi:
3
3
3
fala t +1 [ m ] = fala t [ m ] - wplyw[ m ],
s
s
s
a wype³nienie polderu w czasie wynosi:
3
wypelnienie( y ) t +1 [m3 ] = wplyw[ m ] × czaszalewania[ s ] ,
s
gdzie wplyw oznacza szybkoœæ zalewania polderu, a czaszalewania wskazuje na czas,
jaki up³yn¹³ od momentu rozpoczêcia zalewania polderu.
Gdy fala powodziowa trafia na zbiornik retencyjny z, zmodyfikowana fala wynosi:
3
3
fala t +1 [ m ] = zrzut t [ m ],
s
s
a wype³nienie zbiornika w czasie wynosi:
wypelnienie( z ) t+1 [m3 ] =
3
3
3
= ( fala t [ m ] + przeplyw( z ) t [ m ] - zrzut( z ) t [ m ]) × czaszrzutu ( s )
s
s
s
gdzie zrzut oznacza poziom zrzutu wody ze zbiornika, a czaszrzutu wskazuje na czas,
jaki up³yn¹³ od momentu rozpoczêcia zrzutu na danym poziomie.

4.1.3. Przebieg analizy

Prowadzenie analizy sk³ada siê z przeprowadzenia parametryzacji polegaj¹cej
na zdefiniowaniu wielkoœci fali powodziowych na wskazanych dop³ywach rzek
7
Bednarczyk R., Jarzêbiñska T., Mackiewicz S., Wo³oszyn E.: Vademecum ochrony przeciwpowodziowej, Gdañsk 2006 Protokó³ dostêpu: http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Edukacja/Vademecum
_ochrony_przeciwpowodziowej.pdf
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w czasie oraz ustaleniu pocz¹tkowych stanów poszczególnych polderów i startowych parametrów zbiorników retencyjnych. Nastêpnie w ramach kolejnych cykli eksperymentu fala powodziowa jest sterowana za spraw¹ dzia³añ zwi¹zanych
z modelem postêpowania – w zadanych momentach otwierane s¹ poldery i zmieniany jest poziom zrzutu ze zbiorników.
4.1.3.1. Model fali powodziowej

Przyk³adowa parametryzacja eksperymentu oparta na modelu fali powodziowej jest nastêpuj¹ca:
1. Okreœlenie bazowego stanu rzeki (bez uwzglêdniania fali powodziowej).
2. Zdefiniowanie fali powodziowej na poszczególnych dop³ywach (poprzez seriê
wartoœci czas/wysokoœæ), prêdkoœci jej przemieszczania w dó³ rzeki i innych
podstawowych parametrów.
3. Obliczenie kszta³tu i prêdkoœci fali powodziowej oraz zmian zachodz¹cych
w ramach danych elementów rzeki, zgodnie z za³o¿eniami modelu.
4. Analiza stanu sieci w czasie obejmuj¹ca:
l sprawdzenie poziomów wody na wodowskazach w czasie,
l sprawdzenie wype³nienia zbiorników retencyjnych wraz z ich zrzutem
w czasie,
l sprawdzenie, w jakim stopniu zalane zosta³y poszczególne poldery w czasie,
l sprawdzenie czy symulacja nie zakoñczy³a siê przed czasem np. z powodu
zniszczenia zbiornika.
Widok parametryzacji eksperymentu – ustalania parametrów modelu fali powodziowej – przedstawiono poni¿szym zrzucie ekranu (rys. 7). W jego górnej czêœci ustawiane s¹ parametry globalne eksperymentu, takie jak poziom bazowy
wody w dorzeczu Wis³y. Ni¿ej mo¿liwe jest wprowadzenie kszta³tu fali na poszczególnych rzekach, a tak¿e stanów pocz¹tkowych polderów i zbiorników retencyjnych.
4.1.3.2. Sterowanie eksperymentem w modelu dzia³añ retencyjnych

Przyk³ad sterowania eksperymentu opartego na modelu dzia³añ retencyjnych
jest nastêpuj¹cy:
1. Podjêcie decyzji wp³ywaj¹cych na sposób propagacji fali i stan poszczególnych elementów dorzecza poprzez:
l sterowanie zbiornikami (wprowadzaniu zmian w poziomie zrzutu w zadanych momentach),
l zarz¹dzanie polderami (rozpoczynanie zalewania polderów w zadanych
momentach, bez mo¿liwoœci wstrzymania zalewania).
2. Ponowne przeliczenie przebiegu, z uwzglêdnieniem wp³ywu modelu dzia³añ
retencyjnych na dzia³anie symulatora fali powodziowej.
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3. Analiza wyników poprzez weryfikacjê uzyskanych zmian, polegaj¹ca na:
l sprawdzeniu poniesionych strat w relacji do kosztów zwi¹zanych z wykorzystaniem polderów,
l sprawdzeniu harmonogramu zrzutów wody ze zbiorników i ich nowego
wype³nienia w czasie,
l sprawdzeniu poziomów wody na poszczególnych wodowskazach w czasie.
4. Ocena skutecznoœci podjêtych dzia³añ (w ramach sterowania przebiegiem
eksperymentu) i powrót do punktu 2. lub zakoñczenie eksperymentu.
5. Wyci¹gniêcie wniosków na podstawie przeprowadzonej oceny i podjêcie decyzji o przyjêciu lub odrzuceniu hipotezy badawczej.

Rys. 7. Widok parametryzacji fali powodziowej w systemie TASK
îród³o: opracowanie w³asne.

Na zrzucie z ekranu (rys. 8) pokazano wizualizator, na którym wyœwietlane s¹
wyniki dzia³ania modelu fali powodziowej i wp³ywaj¹cego na niego modelu
dzia³añ retencyjnych. U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ wskazania momentu, dla którego chce wyœwietliæ wynik oraz szczegó³owe informacje o wybranym elemencie
topologii dorzecza.
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Rys. 8. Widok wizualizacji wyników fali powodziowej w systemie TASK
îród³o: opracowanie w³asne.

4.1.4. Wnioski koñcowe

Analiza mo¿liwoœci przeciwdzia³ania powodzi z u¿yciem systemu TASK korzystaj¹cego z modeli fali powodziowej i dzia³añ retencyjnych jest mo¿liwa do
przeprowadzenia i pozwala uzyskaæ wartoœciowe wyniki, s³u¿¹ce jako punkt wyjœcia do przeprowadzenia weryfikacji zadanej hipotezy. U¿ytecznoœæ wyników
analizy dostrzegalna jest w kontekœcie:
l
zastosowania polderów i zbiorników w celu modyfikacji wysokoœci fali powodziowej, a przez to kontrolowania poziomu wody na krytycznych wodowskazach,
l
okreœlenia strat wynikaj¹cych z wykorzystania polderów i ewentualnie póŸniejszego ich porównania z wartoœci¹ innej ochronionej infrastruktury.
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Model fali powodziowej opracowano na podstawie literatury opisuj¹cej topologiê rzek8, historycznych parametrów wodowskazów i zbiorników9, wystêpuj¹cych zale¿noœci pomiêdzy przep³ywem (m3/s) a stanem (cm). Podczas u¿ytkowania systemu TASK, zaobserwowano wysok¹ zbie¿noœæ osi¹ganych
wyników z obserwacjami historycznymi, co pozwala wnioskowaæ o jego wiarygodnoœci. Oznacza to osi¹gniêcie celu prowadzonych analiz, czyli potwierdzenia
przydatnoœci systemu TASK do prowadzenia analiz what-if.
4.2. Analiza skutecznoœci zabezpieczania infrastruktury
Druga z analiz dotyczy oceny lokalizacji tymczasowych obwa³owañ przeciwpowodziowych pod k¹tem ich skutecznoœci i kosztów budowy w przypadku
pojawienia siê zagro¿enia powodziowego na terenie Warszawy. Zwi¹zana jest ona
z faz¹ przygotowania.
4.2.1. Problemy badawcze w sytuacji zabezpieczenia infrastruktury
l
l
l
l
l
l
l
l

Stawiane w tym przypadku problemy badawcze s¹ nastêpuj¹ce:
Co stanie siê, jeœli zbudujê tymczasowy wa³ w miejscu X?
Czy wa³ mo¿e zostaæ zbudowany w tym miejscu?
Co zostanie ochronione? Jaka bêdzie wartoœæ ochronionych zasobów?
Jak wybraæ metodê budowy?
Ile bêdzie kosztowaæ budowa wa³u X?
Ile czasu bêdzie trwaæ budowa wa³u X?
Jakie zasoby powinny byæ zaanga¿owane? Jaka metoda bêdzie najtañsza?
Czy mam wystarczaj¹c¹ iloœæ zasobów, by zbudowaæ wa³ X?
4.2.2. Narzêdzia s³u¿¹ce zabezpieczeniu infrastruktury

Proces testowania hipotez wspierany jest w omawianym przypadku przez modele obszaru zalanego, ochrony infrastruktury oraz strat infrastrukturalnych
(rys. 9). Wskazane modele s¹ sk³adowymi symulatora zalanego obszaru. Model
obszaru zalanego odpowiada za zarz¹dzanie aktualnym obszarem zalania w zale¿noœci od podjêtych dzia³añ i wysokoœci fali powodziowej na wodowskazie. Model
ochrony infrastruktury odpowiada natomiast za przygotowywanie tymczasowych obwa³owañ, ocenê ich skutecznoœci oraz kosztów budowy. Zajmuje siê on
równie¿ zarz¹dzaniem si³ami i œrodkami, które mog¹ zostaæ wykorzystane do budowy wspomnianych obwa³owañ. Ostatni model przedstawiony na diagramie realizuje element oceny wielkoœci strat powsta³ych w wyniku zalania danej powierzchni w obszarze miejskim.

8
Atlas podzia³u hydrograficznego Polski, praca zbiorowa pod kierunkiem Haliny Czarneckiej,
IMGW, Warszawa 2005.
9
Ibidem.

160

Zeszyty Naukowe SGSP nr 53 (1) 2015

Rys. 9. Modele opisuj¹ce obszar zalania, mo¿liwe sposoby postêpowania i ponoszone straty
îród³o: opracowanie w³asne.

4.2.2.1. Model obszaru zalanego

Pierwszy z modeli – model obszaru zalanego – jest modelem zagro¿enia
i okreœla obszar zalania miasta w zale¿noœci od poziomu rzeki na wodowskazie.
Na podstawie wykorzystywanego numerycznego modelu pokrycia terenu10, pozwala uzyskaæ informacje o g³êbokoœci podtopienia dowolnego obszaru miasta.
Algorytm obliczania obszaru zalanego oparty jest na algorytmie rozrostu ziarna
(ang. Flood Fill), sprawdzaj¹cym jeden po drugim siatkê kwadratów 10 × 10 m,
weryfikuj¹c, czy œrodek
kwadratu znajduje siê poni¿ej poziomu lustra wody
(rys. 10).
Sprawdzanie rozpoczyna siê w pewnym punkcie
rzeki i na zasadzie automatu komórkowego rekurencyjnie rozchodzi siê we
wszystkich kierunkach, a¿
do trafienia na komórki
graniczne. Algorytm uwzglêdnia równie¿ pochylenie
terenu, które w przypadku
miasta Warszawy jest istotne – ró¿nica miêdzy miejscem, gdzie Wis³a wp³ywa
do miasta, a miejscem,
Rys. 10. Algorytm obliczania obszaru zalanego
gdzie wyp³ywa wynosi
îród³o: opracowanie w³asne.
9 metrów. Bez odpowied10

Lokalizacja wodowskazów wiœlanych, protokó³ dostêpu: http://hydro.bobee.pl/
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nich przekszta³ceñ terenu, dzia³anie modelu koñczy³oby siê ca³kowitym zalaniem pó³nocnej czêœci miasta. Na rys. 11 pokazany zosta³ przyk³adowy obszar zalania Warszawy przy poziomie wody na wodowskazie Nadwilanówka bliskim
10 metrów. Model zak³ada równie¿ pewne uproszczenie zwi¹zane z rodzajem
gruntów wystêpuj¹cych wzd³u¿ rzeki, przyjmuj¹c, ¿e s¹ one nieprzepuszczalne.

Rys. 11. Przyk³adowy obszar zalany w Warszawie
îród³o: opracowanie w³asne.

Nale¿y tutaj zaznaczyæ, ¿e w opracowanej wersji systemu TASK model ten nie
jest przeliczany podczas ka¿dego uruchomienia systemu, lecz polega na danych,
które zosta³y wczeœniej wygenerowane zgodnie z przedstawionym algorytmem.
Takie podejœcie umo¿liwia znaczne przyspieszenia dzia³ania systemu, poniewa¿
obliczanie powierzchni zalania mo¿e zaj¹æ du¿o czasu, gdy obszar ten jest znaczny.
4.2.2.2. Model ochrony infrastruktury

Kolejny model – ochrony infrastruktury – pozwala na badanie skutecznoœci
prowadzonych dzia³añ przygotowawczych, polegaj¹cych na budowie tymczasowych obwa³owañ przeciwpowodziowych11 na terenie miasta w zadanym miejscu
i czasie. Uwzglêdnia on wykorzystanie dostêpnych si³ i œrodków w czasie, ich
wspó³dzielenie miêdzy poszczególnymi dzia³aniami, a tak¿e ocenê skutecznoœci
obwa³owañ i kosztu ich budowy. Model wykorzystuje do obliczeñ wartoœci
zmiennych steruj¹cych przekazywane przez u¿ytkownika, którymi s¹ m.in.
kszta³t i poziom gotowoœci obwa³owania, wysokoœæ obwa³owania, metoda budowania, rodzaj zespo³u czy wykorzystanie agregatów i najaœnic. Model okreœla
11

2012.

Grodzki R.: Zarz¹dzanie kryzysowe Dobre praktyki, ISBN 978-83-7641-560-4, Difin, Warszawa
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koszt prowadzonych dzia³añ oraz przekazuje do symulatora zalanego obszaru
kszta³t ochronionego obszaru w zale¿noœci od czasu12. Rys. 12 przedstawia przekrój przyk³adowego obwa³owania (oznaczonego grub¹, czarn¹ lini¹), gdzie wykres prezentuje ukszta³towanie terenu. Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e gdyby
obwa³owanie mia³o chroniæ ca³y obszar poni¿ej poziomu 94 metrów, to jego wysokoœæ w niektórych miejscach musia³aby byæ wiêksza ni¿ 4 metry. Przedstawiony przyk³ad jest abstrakcyjny i ma na celu wy³¹cznie zobrazowanie, jak rozumiane s¹ obwa³owania w ramach modelu.

Rys. 12. Przekrój hipotetycznego obwa³owania
îród³o: opracowanie w³asne.

4.2.2.3. Model strat infrastrukturalnych

Ostatni z modeli symulatora zalanego obszaru – model strat infrastrukturalnych – pozwala na okreœlenie strat ponoszonych w konkretnej sytuacji powodziowej. Wykorzystuje on wskaŸniki umo¿liwiaj¹ce wycenê infrastruktury oraz
obszar zalania wraz z g³êbokoœci¹ w czasie, generuj¹c na tej podstawie tabele wartoœci strat na danym obszarze w podziale na kategorie.
Model oparty jest na cennikach Sekocenbud13 opisuj¹cych m.in. koszty prac
ziemnych, inwestycyjnych i remontowo-budowlanych, koszty materia³ów i prac
12

Ibidem.
îród³o informacji stanowi³y m.in. Biuletyny cen robót (Biuletyn cen robót ziemnych i in¿ynieryjnych BRZ, Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, Biuletyn cen robót instalacyjnych
BRI, Biuletyn cen robót elektrycznych BRE, Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR), 4 kw. 2013, OWEOB Promocja Sp. z o.o.
13
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ogólnobudowlanych i instalacyjnych, koszty prac odtworzeniowych dla mostów
i dróg, wycenê ca³ych obiektów i ich remontów. Wykorzystuje on równie¿ wysokoœæ budynków przy szacowaniu strat na ich poszczególnych kondygnacjach14.
4.2.3. Przebieg analizy

Prowadzenie przedstawionej analizy what-if sk³ada siê z automatycznej parametryzacji eksperymentu wykorzystuj¹cej zmiany poziomu wody na wodowskazie w Warszawie pochodz¹cej z modelu fali powodziowej. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wprowadzenia w³asnych wartoœci, bez korzystania z wyników generowanych przez model fali powodziowej. Nastêpnie w ramach kolejnych cykli eksperymentu (przebiegów) obszar zalany jest modyfikowany w wyniku dzia³añ
zwi¹zanych z modelem postêpowania – budowane s¹ odpowiednie obwa³owania,
generuj¹ce nowe obszary ochronione. Wyniki kolejnych przebiegów – tj. ponoszone straty – generowane s¹ w wyniku cyklicznego przeliczania siê modelu
przedmiotu ochrony.
4.2.3.1. Model obszaru zalanego

Przyk³adowa parametryzacja eksperymentu oparta na modelu obszaru zalanego jest nastêpuj¹ca:
1. Pobranie wyników modelu fali powodziowej opisuj¹cych zmiany poziomu
wody na warszawskim wodowskazie w czasie.
2. Ewentualnie rêczne wprowadzenie kolejnych poziomów zalania w czasie.
3. Przeliczenie modelu operuj¹cego na wygenerowanych wczeœniej danych
i zwrócenie odpowiedniej warstwy zalania dla ka¿dej zmiany wskazania wodowskazu.
4. Wyœwietlenie wyników modelu, czyli obszarów dotkniêtych powodzi¹ w zadanym momencie, wraz z informacj¹ o g³êbokoœci wody.
4.2.3.2. Model ochrony infrastruktury

Przyk³adowa parametryzacja eksperymentu oparta na modelu ochrony infrastruktury polega na okreœleniu iloœci dostêpnych si³ i œrodków oraz kosztów ich
u¿ycia, w tym, m.in. worków, piasku, folii, racji ¿ywnoœciowych, maszyn, agregatów itd.
Przyk³adowe sterowanie eksperymentu oparte na modelu ochrony infrastruktury jest nastêpuj¹ce:
1. U¿ytkownik wskazuje lokalizacjê kolejnego wa³u i czas zakoñczenia budowy.
2. U¿ytkownik okreœla, jak¹ metod¹ wa³ bêdzie budowany i jakie si³y oraz œrodki zostan¹ zaanga¿owane – ró¿ne metody charakteryzuj¹ siê innym zu¿yciem
zasobów i œrodków.
14

Baza danych obiektów topograficznych BDOT 10k, CODGiK 2013, Protokó³ dostêpu: http://codgik.gov.pl/index.php/zasob/baza-danych-obiektow-topograficznych.html [10.12.2014]
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3. System sprawdza, czy wa³ w danym miejscu mo¿e powstaæ i czy istniej¹ si³y
oraz œrodki konieczne do jego budowy.
4. System oblicza obszar, który zosta³ ochroniony przez wa³, koszt wykorzystania si³ i œrodków oraz obszar ochroniony przy jego pomocy.
4.2.3.3. Model strat infrastrukturalnych

Model dzia³a zgodnie z przedstawionym poni¿ej schematem (przy czym krok
nr 1 wykonywany jest tylko raz na etapie instalacji systemu):
1. System obliczastraty bazowe, tj. wystêpuj¹ce w przypadku braku dzia³añ
u¿ytkownika. W tym przypadku sprawdzony zostaje obszar dotkniêty powodzi¹ oraz nastêpuje obliczenie strat w zale¿noœci od stopnia zalania tego obszaru z wykorzystaniem kategorii strat i wartoœci obiektów szczególnych.
Ta czynnoœæ jest powtarzana dla wszystkich mo¿liwych poziomów zalania dostêpnych w systemie.
2. Wartoœci strat s¹ modyfikowane na podstawie obszarów ochronionych, obliczonych w modelu ochrony infrastruktury.
3. System wyœwietla wyniki modelu w postaci strat w wymiarze finansowym
(koszt odbudowy), strat w wymiarze iloœciowym (ile obiektów zosta³o uszkodzonych lub zniszczonych), korzystaj¹c z danych z punktu 1 lub 2.
4.2.4. Wnioski

Prowadzenie analiz skutecznoœci zabezpieczana infrastruktury z wykorzystaniem systemu TASK u¿ywaj¹ce modeli obszaru zalanego, ochrony infrastruktury i strat infrastrukturalnych pozwala weryfikowaæ zadane hipotezy. Omówiona
analiza what-if, stanowi atrakcyjne narzêdzie do, m.in.:
l
optymalizacji lokalizacji obwa³owania przeciwpowodziowego,
l
porównywania ró¿nych metod budowy wa³ów,
l
zarz¹dzania dostêpnymi zasobami,
l
dokonywania oceny skutecznoœci obwa³owania i jego wp³ywu na redukcjê strat.
Jak pokazano w omawianych przypadkach, analizy mog¹ byæ przeprowadzane
z wykorzystaniem pojedynczych symulatorów systemu TASK. Istnieje jednak
mo¿liwoœæ stawiania dalej id¹cych hipotez, których weryfikacja wymaga u¿ycia
kilku powi¹zanych ze sob¹ symulatorów. Techniki badawcze oferowane przez
systemy typu TASK, stanowi¹ najwiêksz¹ wartoœæ dodan¹ dla procesów testowania hipotez.

Podsumowanie
Podsumowuj¹c, wœród charakterystycznych w³asnoœci systemu TASK, nale¿y wyró¿niæ:
l
kompleksowoœæ odwzorowanej sytuacji – symulacja obejmuje zakres od zaistnienia bezpoœredniego zagro¿enia do koñca sytuacji kryzysowej,
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swobodê w podejmowaniu dzia³añ – mo¿liwoœæ szerokiego parametryzowania sytuacji i precyzyjnego sterowania wieloma rodzajami dzia³añ,
l
wszechstronnoœæ oceny skutków kryzysu – wynik uwzglêdniaj¹cy wielorakie kategorie strat, u¿ytych si³ i œrodków, zu¿ytych zasobów oraz utraconych
korzyœci,
l
³atw¹ rozszerzalnoœæ – architektura oparta na module integratora i konfederacji symulatorów poszczególnych elementów analizowanej sytuacji, która
pozwala na dostosowywanie systemu do swoich potrzeb.
Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e arena dzia³añ œrodowiska TASK mo¿e zostaæ
umiejscowiona w dowolnym mieœcie. Wystarczy wprowadziæ do modelu przedmiotu ochrony w³aœciwe dane wejœciowe (np. dane geoprzestrzenne, rozmieszczenie ulic, topologiê rzeki), na podstawie których zostan¹ przeprowadzone odpowiednie wyliczenia.
Dopiero po zakoñczeniu prac nad projektem TASK, system bêdzie móg³ dowieœæ swej faktycznej wartoœci u¿ytkowej. Mimo zastosowania pewnych kompromisów i uproszczeñ w zakresie dzia³ania niektórych symulatorów, wydaje siê, ¿e
wszystkie symulowane w nich sytuacje kryzysowe z punktu widzenia zarz¹dzania kryzysowego s¹ stosunkowo zgodne z rzeczywistymi.
l
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Use of Statistical Data in Fire Engineering Design
– an International Comparison
Wykorzystanie danych statystycznych
w projektowaniu z zakresu bezpieczeñstwa
po¿arowego budynków – porównanie
miêdzynarodowe
Abstract
Probabilistic risk assessment (PRA) is increasingly being used as a technique to
measure risk within fire safety engineering analyses of building designs. PRAs are
reliant on good quality, up-to-date, statistical data. Data is published in various
formats in different jurisdictions around the world and a British Standard was
published in 2003 that collated statistics relevant to fire incidents, injury and deaths,
specifically for use in PRAs.
This paper makes an international comparison by, firstly, looking at fire safety
engineering within the United Kingdom and within the Slovak Republic. It outlines
the fire safety regimes in the two jurisdictions describing how they have evolved
over recent decades, and discusses how trends are changing from sole use of
prescriptive codes towards more prevalent use of performance-based methodsenvironments where PRAs are most useful. After discussing how the British Standard
shows statistical data, and questioning whether the data remains current, the paper
then presents updated statistics based on the most recently available data in both
the UK and the Slovak Republic. Comparisons between the data are drawn and
discussed, along with limitations of the study.
The paper concludes that data relating to fire frequency, fire injury and fire
death alter over time, and that data are quite specific to the country of origin. For
fire safety engineering PRA studies to be meaningful, the most up-to-date data, and
data relevant to the jurisdiction under consideration must be sought.
Keywords: Fire safety engineering, Buildings, structures & design, Risk & probability
analysis
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Streszczenie
Ocena probabilistyczna ryzyka (ang. probabilistic risk assessment – PRA) jest coraz czêœciej wykorzystywana jako technika szacowania ryzyka w ramach in¿ynierii
bezpieczeñstwa po¿arowego w analizach projektów budowlanych. Analizy PRA s¹
uzale¿nione od aktualnych danych statystycznych dobrej jakoœci. Dane takie s¹
publikowane w ró¿nych formatach w ró¿nych krajach na ca³ym œwiecie. Jeden z takich dokumentów to British Standard, opublikowany w 2003 roku, w którym zebrano statystyki dotycz¹ce wypadków oraz ofiar i obra¿eñ zwi¹zanych z po¿arem,
specjalnie do stosowania w analizach PRA.
Artyku³ zawiera porównanie miêdzynarodowe w pod wzglêdem in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego w Wielkiej Brytanii oraz w Republice S³owackiej. Okreœla
ona stan i ramy ochrony przeciwpo¿arowej wraz krótkim opisem procesu jej ewolucji w ostatnich dekadach oraz zawiera dyskusjê na temat zmiany trendów od stosowania wy³¹cznie przepisów nakazowych w kierunku coraz czêstszego stosowania
przepisów funkcjonalnych (ang. performance based), w których analizy PRA maj¹
szersze zastosowanie. Po przedstawieniu sposobu, w jaki British Standard przedstawia dane statystyczne i przeprowadzeniu analizy tego, czy dane pozostaj¹ aktualne,
artyku³ nastêpnie przedstawia zaktualizowane statystyki oparte na najnowszych dostêpnych danych, zarówno z Wielkiej Brytanii jak i Republiki S³owackiej. Nastêpnie
omówiono wykonane porównania pomiêdzy danymi wraz z ograniczeniami badania.
Artyku³ koñczy siê konkluzj¹, ¿e dane dotycz¹ce czêstotliwoœci wystêpowania
po¿arów oraz ofiar i obra¿eñ zwi¹zanych z po¿arami zmieniaj¹ siê w czasie, a dane
s¹ doœæ specyficzne dla kraju pochodzenia. Aby analiza PRA z zakresu in¿ynierii
bezpieczeñstwa po¿arowego mia³a sens, nale¿y korzystaæ z najbardziej aktualnych
danych oraz danych dotycz¹cych rozpatrywanego kraju.
S³owa kluczowe: In¿ynieria Bezpieczeñstwa Po¿arowego, budownictwo, projektowanie, analiza probabilistyczna ryzyka

1. Fire Safety System in the UK
Fire engineering is increasingly being used as an alternative to the traditional
prescriptive means of meeting the functional requirements of Part B of the
Building Regulations in England and Wales. Whilst fire engineering may be the
only practical way to achieve a satisfactory standard of fire safety in some large
and complex buildings (Fire Protection Association, 2008) it is just one element
of the UK fire safety system.
Statutory fire safety provision within the UK has evolved slowly over many
centuries, largely driven in reaction to major disasters. In London, argues Law
(1991), the most significant fire disaster was the Great Fire of 1666, when the
major part of the city was destroyed. There was little loss of life, and the rules for
rebuilding the city concentrated on reducing the spread of fire between
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buildings. Controls were placed on materials of construction, on the thickness of
walls and on the width of streets, describes Law (1991) and Read (1993). These
rules were rigidly prescribed.
In the 19th century, after disastrous industrial fires killed fire fighters and gave
major financial losses, further regulations were developed. In the 20th century,
experiences of fires during the Second World War were incorporated into the
Post-war Building Studies on Fire Grading of Buildings. Malhotra, et al. (1987)
suggests that these were seen as landmark documents of their day influencing the
technical content of the subsequent Building Regulations. By the time further
amendments were made by 1976, the regulations comprised 307 pages, were
highly prescriptive, and, in Law’s opinion, understood only by lawyers.
Despite criticism, prescriptive building regulations have been an important
component in the evolution of fire safety in buildings. It is acknowledged that
(Hasofer, Beck et al. 2007) prescriptive design has resulted in the achievement of
safety levels which the community appears to accept.
As a result of the large and rapid increase in innovative and diversified building
design, including the expansion of air travel in the early 1970s, prescriptive
regulations became demonstrably restrictive and inflexible (Wilkinson, et.al., 2010).
Designs based on the prescriptive standards of the time simply couldn’t cope with
this new design requirement. Some engineers and scientists saw the possibility of
applying scientific research directly to the design of individual buildings (Charters,
2006). Others, including Ramachandran (2000), argued that prescriptive rules are
highly empirical and could lead to costly over-designs, particularly for large
buildings, thereby strengthening the case for an alternative approach.
The commitment of UK Government to deregulation and to reduce the burden
on industry led, in 1985, to the introduction of new functional building
regulations, i.e. the Building Regulations 1985 (Sanayei, 1995). The requirements
for fire safety of buildings given in the 1985 regulations were set out in four
functional requirements and the functional nature of the regulations provided
greater opportunities for the adoption of fire engineered approaches to fire safety
design. Since then, fire engineering, as a means of satisfying the requirements of
building regulation, is an approach which has freed up building design, whilst at
the same time provided suitable levels of safety. Many of the exciting buildings
currently being enjoyed in the UK have been designed with engineered fire safety
and could not have been built under the previous prescriptive methods.

2. Fire Safety System in the Slovak Republic
The fire safety system in the Slovak Republic recognizes only one approach to
the design of buildings which is defined in Regulation 94/2004 (as amended)
(Regulation, 2004) and the STN 92 0201 standard suite (SUTN, 2000). There is
no legislative framework for the use of alternative design approaches such as fire
safety engineering. All fire safety design submissions must be prepared by design
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professionals with a certificate issued by the Ministry of interior. Although
utilizing a range of calculations, the standards are prescriptive in principle, as the
acceptance criteria (maximum fire loads, evacuation times, etc.) are fixed and
cannot be altered for a specific building.
In the first half of the 1900’s, fire safety requirements were included in certain
specific design standards, e.g. for theatres, cinemas etc. A standardised fire safety
system in the Slovak republic based on a core fire safety standard was first
introduced in 1954. The core standard – CSN 73 0760 Fire regulations for
construction of industrial factories and housing estates (CSN, 1954). This standard
set the requirements on fire safety based on the category or use of a building
(similarly to purpose groups). This standard was solely prescriptive, with
a minimum of calculations.
A significant change in the approach to fire safety design happened when a new
suite of fire safety standards was introduced in 1977. The suite comprised a core
standard CSN 73 0802 Fire protection of buildings – Common regulations, and other
standards generally referred to as CSN 73 08xx. These included three categories of
standards: design, values and test standards. The design standards provided design
specification for buildings; certain building categories had dedicated standards, e.g.
CSN 73 0833 Buildings for dwelling and lodging, CSN 73 0831 Places of assembly. In
1992, CSN 73 0804 Fire protection of buildings – Industrial buildings, was introduced.
Although a major revision of the fire safety standards, which led to the
introduction of the STN 92 0201 suite, was carried out in 2000, the basic
philosophy and design principles remained unchanged. Essentially, the revision
meant a restructuration of the CSN 73 08xx suite; certain standards were
amalgamated and obsolete standards were withdrawn.
The current STN 92 0201 suite is divided into four parts, each of which
forming a separate part of the suite. They are as follows:
STN 92 0201 – 1 Fire risk and maximum fire compartment area
STN 92 0201 – 2 Building constructions
STN 92 0201 – 3 Escape routes and evacuation of occupants
STN 92 0201 – 4 Space separation (External fire spread).
The primary principle of structural design is the calculation of fire risk which is
expressed as a calculated fire load for non-industrial buildings and an equivalent
time of fire duration for industrial buildings. Fire risk is taken as the expected
intensity of a fire in a given building. The calculation method is quite detailed,
very similar to fire engineering calculations, involving fire load densities,
ventilation areas, room heights etc. Based on the results of the above calculations,
fire resistance requirements are established for building construction.
The design of evacuation routes also involves detailed calculations. Apart
from the number of occupants, the lengths, widths and of escape paths, occupant
category and other factors are accounted for. In this case the maximum allowable
evacuation time is used as the acceptance criterion.
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As mentioned previously, although a high degree of calculation is employed, the
final acceptance criteria are set in the standards and regulation and cannot be
adjusted in any way. This is a major drawback of the standards; detailed design
calculations are evaluated against a general set of acceptance criteria. In addition, the
acceptance criteria have not been reviewed for over 30 years in some cases, having
therefore lost connection with the current state of fire safety engineering and science.

3. Use of Fire Statistics
BS7974 Code of Practice on the Application of Fire engineering Principles to
the design of Buildings is a document that defines a process for undertaking fire
engineering analysis. This code is supported by eight Published Documents,
which contain detailed technical guidance on different aspects of fire engineering
from background information to quantitative risk assessment (Charters, 2006).
Part 7 of this suite of documents is concerned with probabilistic risk
assessment (PRA). (British Standards Institution, 2003). Although not
commonly used, PRA is a useful in order to generate a measure of risk. Mozer
and Klucka (2014) describe the technique as; statistical data gathered from
similar scenarios is used to predict future fire extent and consequences.
The average levels of risks for a range of building types, in terms of both
deaths per building per year and deaths per occupant per year, are expressed in
Table 2 of BS7974 Part 7 (BSI, 2003). It is statistical data such as these that are
used by fire safety engineers when conducting PRAs.
However, for PRA to be viably used, there is a total reliance on the availability
of good quality statistical data. As discussed by Bird, et al. (2012), there are
a variety of sources that report the financial and societal cost of fire within the
UK. The Association of British Insurers (ABI) in its paper Tackling Fire: A Call for
Action (ABI, 2009) estimates the insured cost of fire is £1.3bn. It also reports that 443
deaths and 13,200 casualties were caused by fire in 2007. The UK Government in its
report The Economic Cost of Fire: Estimates for 2004 (Office of the Deputy Prime
Minister, 2006) reports a projected figure of £7.03bn for the cost of fire for the year
2004. Therefore it is clear that the consequence and cost of fire remains significant.
However, are the frequencies, and hence probabilities of fires remaining
constant?
The latest data from the UK (Department of Communities and Local
Government, 2014) suggests that the incidence of fires is falling, and
significantly so. Local authority fire and rescue services attended 170,000 fires in
England in 2013-14. This is the second lowest number of fire incidents recorded.
The record low number of fires in 2012-13 was the result of fewer outdoor fires,
due to above average rainfall that year. There were 275 fire fatalities in England
in 2013-14. These were 14 (5%) fewer than in 2012-13 and 39% lower than in
2003-04. Two thirds of all fire fatalities were in accidental dwelling fires (181 in
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2013-14). While these were six higher than in 2012-13, this is the second lowest
number recorded and more than a third lower than in 2003-04. In 2012-13, there
were 3600 hospital non-fatal fire casualties. These were 5% and 55% fewer than
one year and ten years earlier respectively.
Table 1. Table 2, reproduced from BS7974-7 (BSI, 2003)
No. of
Occupancy

No. of

Average/year [95/97/98/99]
No. of No. of
deaths injuries

No. of
fires

Death /
Death/
building/year occupant/year

17

535

< 2.4 × 10-4 < 3.0 × 10-7

0.0

51

1 669

< 7.2 × 10-6 < 2.4 × 10-8

–

2.8

262

3 317

2.7 × 10-5

–

45 049

–

1.3

48

2 581

2.8 × 10-5

–

Shops

354 475

–

3.3

284

5 671

9.2 × 10-6

–

Hotels

28 371

389 174a

2.5

116

1 021

8.8 × 10-5

6.4 × 10-6

Hostels

9 829

–

0.5

60

1 338

5.1 × 10-5

–

Hospitals

3 486

–

3.3

113

3 063

9.3 × 10-4

–

-4

buildings

occupants

Further education

1 051

845 617a

0.0

Schools

34 731

10 503 100a

Licensed premises

101 081

Public recreation
buildings

Care homes

29 080

–

4.5

130

1 616

1.5 × 10

–

Offices

209 627

4 107 000b

0.3

219

1 988

1.2 × 10-6

7.3 × 10-8

Factories

170 972

–

4.3

286

5 299

2.5 × 10-5

–

All above occupancies

987 752 15 844 891

22.5

1 584

28 096

-5

2.3 × 10

6.5 × 10-6

NOTE:
It might be more appropriate to uses the number of deaths per occupant for large or complex buildings.
a
Number of occupants equals to the sum of the number of employees and other occupants.
b
Number of occupants equals to the sum of the number of employees only.

The statistics that are published in BS7974 Part 7 (BSI, 2003) are taken from
data collected in the early 1990s. They reference data sources such as the UK’s
Annual Abstract of Statistics of 1995, the Fire Statistics of 1993 and Health and
Personnel Social Services Statistics for England of 1994. Therefore, it is
reasonable to assume that the statistics are now out of date and in need of
revision, in order to enable reliable PRA to be undertaken.
In the Slovak Republic, the probability of a fire starting is used in the
standardized fire design calculations as input for the maximum allowable
evacuation time and maximum allowable size of compartment. Part 2 of the STN
92 0201 standard (SUTN, 2001) contains an annex listing the probabilities of a
fire starting for a range of occupancies. The data from which the probabilities
were calculated had been collected during the period from 1974 to 1984 (Zoufal,
1982). Given the development in technologies and equipment, the validity of the
probabilities of a fire starting is questionable. As stated previously, no alternative
approach is available, hence, PRAs are not carried out in the Slovak republic.
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4. Fire statistic data from United Kingdom and Slovak Republic
– Revision of Table 2
To provide the same structure of results, the building categorisation from
Table 2 of PD 7974-7 was used as a basis, with an addition of the following new
categories: transport buildings, agricultural buildings, warehouses (significant
fire loss) and blocks of flats (large number of fires). The hotel and hostel
categories were amalgamated due to the similarities in their use. The updated
structure of statistical data covers the standard building uses/occupancies in
a greater extent.
In the UK, the data was gathered by analysing published statistical data from
various sources such as:
l
The UK Fire Statistics, (Department of Communities and Local
Government, 2012);
l
The economic cost of fire: Fire research reports (Department of
Communities and Local Government); and
l
The Annual Abstract of Statistics (Office for National Statistics)
Through analysis of this data, it is possible to derive updated figures for
elements of the data presented in Table 2 of BS7974-7.
This research has found that there has been a significant change in the
numbers of fire report in the UK since BS7974-7 was first published.

Figure 2. Number of fires, per year, by category of building, UK statistics
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Figure 2 shows that the majority of building categories have seen a significant
drop in the frequency of fires, especially retail and industrial categories.
Interestingly, this drop hasn’t been replicated in offices and care homes.
The Slovak statistical data were gathered from a 5-year period from 2008 to
2012 from statistical yearbooks published by the Fire & Rescue Service
Headquarters. The graphical presentation of the number of fires for the
individual building categories is shown in Figure 3. The data reveal that certain
categories have seen a significant change in the number of fires, when comparing
the 2008 baseline with the figures for 2012. It may also be seen that there is
a relatively high degree of fluctuation and few categories show a consistent
decrease.
Fire occurrence should be, however, analysed in connection to the number of
buildings in each occupancy group. For this reason a survey conducted by the
Slovak institute of building surveyors is included in Table 2, covering the period
of 2008-2012.

Figure 3. Number of fires, per year, by category of building, SK statistics

Although Table 3 suggests that the number of fires decreased in the majority
of the building categories despite the increase in the number of buildings, the
aforementioned fluctuation should be taken into consideration. Therefore, for
each year, the probabilities of a fire starting, fire fatality and fire injury are
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calculated using the number of buildings, fires, fatalities and injuries recorded in
that particular year. Subsequently, the yearly values of fire, death and injury
probabilities are averaged over the monitored period, in order to avoid overly
optimistic or pessimistic results. In addition to the 2008-2012 data, Table 3
presents probabilities calculated using fire occurrence, injury and fatality data
from 1993-2012 against the number of buildings from 2012. This is due to the
fact that in several cases a zero probability was calculated from the 2008-2012
data, which is not realistic.
Table 2. Number of buildings by category 1998-2012, SK statistics
Building category

Agricultural
Blocks of flats
Care homes
Education
Hospitals
Hotels and hostels
Industrial
Office
Public recreation
Shops
Transport
Warehouses

Number of buildings

Change

2008

2009

2010

2011

2012

2008-2012

49 435
45 949
–
16 127
3979
10 845
23 613
6854
53 771
12 386
5186
–

52 233
49 328
–
16 504
4173
10 859
24 913
7819
58 524
14 281
5935
–

53 696
51 313
–
16 456
4279
10 672
25 688
8239
61 497
15122
6652
–

59 626
53160
–
16 684
4601
10 546
27 813
9385
68 481
16 920
7641
–

60 605
53 673
–
16 635
4678
10 500
281 11
9691
70 992
17 591
7843
–

22.6%
16.8%
–
3.1%
17.6%
-3.2%
19.0%
41.4%
32.0%
42.0%
51.2%
–

Table 3. Probabilities of fire starting, fire injury and fire fatality, SK statistics

Building category

Agricultural
Blocks of flats
Care homes
Education
Hospitals
Hotels and hostels
Industrial
Office
Public recreation
Shops
Transport
Warehouses

Probability
(2008-2012 fire and building data)

Probability
(1993-2012 fire data and 2012 building
data)

Fire starting

Fire injury

Fire fatality

Fire starting

Fire injury

Fire fatality

1.61 × 10-03
1.29 × 10-02
–
1.51 × 10-03
2.97 × 10-03
1.89 × 10-02
8.13 × 10-03
4.06 × 10-03
5.34 × 10-04
8.47 × 10-03
8.81 × 10-03
–

4.45 × 10-05
1.41 × 10-03
1.08 × 10-01
4.84 × 10-05
9.70 × 10-05
1.16 × 10-03
4.79 × 10-04
3.02 × 10-04
3.55 × 10-05
5.56 × 10-04
8.60 × 10-04
6.90 × 10-02

0.00 × 10+00
1.21 × 10-04
0.00 × 10+00
1.22 × 10-05
0.00 × 10+00
3.17 × 10-04
7.11 × 10-06
2.56 × 10-05
1.19 × 10-05
0.00 × 10+00
3.37 × 10-05
9.82 × 10-03

1.76 × 10-03
1.40 × 10-02
–
1.95 × 10-03
3.22 × 10-03
1.47 × 10-02
8.12 × 10-03
4.39 × 10-03
4.74 × 10-04
6.89 × 10-03
7.55 × 10-03
–

9.59 × 10-05
1.72 × 10-03
1.29 × 10-01
5.15 × 10-05
1.71 × 10-04
7.24 × 10-04
7.89 × 10-04
2.46 × 10-04
1.48 × 10-05
2.61 × 10-04
4.91 × 10-04
6.16 × 10-02

7.86 × 10-06
2.80 × 10-04
3.23 × 10-02
5.73 × 10-06
2.14 × 10-05
2.52 × 10-04
2.71 × 10-05
5.90 × 10-05
4.93 × 10-06
5.68 × 10-06
1.28 × 10-05
3.00 × 10-03

Italicized values represent relative probabilities of a fire resulting in an injury or a fatality because the number of buildings is unknown.
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Since the numbers of buildings were not available for all categories of
building use, relative probabilities of fire injury and fatality were used. They
express what proportion of all fires recorded for a given category of use resulted
in an injury or death.
The UK statistical review found difficulties in determining the number of
buildings in each occupancy group. This work involved analysis of the Annual
Abstract of Statistics (Office for National Statistics, 2012) which proved
interesting but inconclusive. By way of example, the number of schools has
remained relatively constant between the mid 1990s to 2010, but data relating to
further education has reportedly dropped from over 1000 to around 150. It is not
likely that this means there are fewer buildings, but more an indication that
vocational colleges and universities have amalgamated and consolidated into
fewer, larger organisations. Another category of building analysis revealed that
the number of shops has decreased from over 350000 to around 200000. This is
likely to be an accurate reflection, but, as a general trend cannot be drawn from
this analysis, the number of buildings has not been updated as part of this
research. Hence, the following Table 4 determines probabilities based on the
numbers of buildings determined in the mid 1990s.
Table 4. Probabilities of fire starting, fire injury and fire fatality, UK statistics
Building category

Agricultural
Blocks of flats
Care homes
Further education
Hospitals
Hotels and hostels
Industrial
Office
Public recreation
Schools
Shops
Transport
Warehouses

Probability
(2012 fire data and 1999 building data)

Probability
(1995-1999 fire and building data)

Fire starting

Fire injury

Fire fatality

Fire starting

Fire injury

Fire fatality

–
–
7.63 × 10-02
4.24 × 10-01
3.25 × 10-01
2.67 × 10-02
1.45 × 10-02
9.63 × 10-03
2.54 × 10-02
1.68 × 10-02
7.54 × 10-03
–
–

3.60 × 10-02
2.49 × 10-01
7.70 × 10-03
5.71 × 10-03
1.38 × 10-02
2.64 × 10-03
1.02 × 10-03
5.01 × 10-04
3.55 × 10-04
6.62 × 10-04
2.85 × 10-04
7.12 × 10-02
2.84 × 10-02

0.00 × 10+00
5.78 × 10-03
6.88 × 10-05
0.00 × 10+00
0.00 × 10+00
7.85 × 10-05
3.51 × 10-05
4.77 × 10-06
0.00 × 10+00
0.00 × 10+00
2.82 × 10-06
0.00 × 10+00
9.47 × 10-03

–
–
5.56 x 10-02
5.09 × 10-01
8.79 × 10-01
6.18 × 10-02
3.10 × 10-02
9.48 × 10-03
5.73 × 10-02
4.81 × 10-02
1.60 × 10-02
–
–

–
–
4.47 × 10-03
1.62 × 10-02
3.24 × 10-02
4.61 × 10-03
1.67 × 10-03
1.04 × 10-03
1.07 × 10-03
1.47 × 10-03
8.01 × 10-04
–
–

–
–
1.55 × 10-04
0.00 × 10+00
9.47 × 10-04
7.85 × 10-05
2.52 × 10-05
1.43 × 10-06
2.89 × 10-05
0.00 × 10+00
9.31 × 10-06
–
–

Italicized values represent relative probabilities of a fire resulting in an injury or a fatality because the number of buildings is unknown.

5. Comparision of UK and SK Statistics Review
To review the performance of the UK’s and SK’s fire safety systems the
available statistical data was compared for the individual building categories.
Since there is lack of information on the number of buildings in the monitored
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categories, the comparison is divided in two parts. Where the number of
buildings was available, the respective probabilities of a fire starting were
compared. In addition, to cover a broader range of buildings, the relative
probabilities of fire injury and fatality occurrence were compared. The latter may
be taken as a life-safety performance measure of the fire safety systems
implemented in the United Kingdom and Slovak republic.
The comparison of the probabilities of a fire starting reveals a higher
probability of a fire starting in the United Kingdom, apart from the “shops”
category. The majority of building categories in the Slovak republic have the
probabilities from the 10-3 range, the United Kingdom falls mostly into the
10-2 range. Very high and similar probabilities of a fire starting was found for the
„hotels and hostels“ category – 1.89 × 10-2 (SK) and 2.67 × 10-2 (UK). The UK
data revealed two occupancy categories with abnormally high probabilities of
a fire starting – further education and hospitals – with their respective values of
4.24 × 10-1 and 3.25 × 10-1; it is possible that the building number data included
in PD 7974-7 (replicated in Table 1) had been derived incorrectly.
The comparison of the relative probabilities (no of injuries (deaths) / no of
fires) revealed that there is no clear trend regarding fire injuries. Out of the 12
categories compared, higher education was excluded, each country had five
categories with “better” performance and five categories with “worse”
performance when compared to each other. Two categories – schools/education
and care homes – had approximately the same relative probabilies of a fire injury,
for detailed results refer to Table 5. The order of probability for most of the
occupancy categories is 10-2. The only exceptions are blocks of flats and care
homes where the order is 10-1.
Table 5. Relative probabilities of fire injury and fire fatality
Building category

Agricultural
Blocks of flats
Care homes
Hospitals
Hotels and hostels
Industrial
Office
Public recreation
Schools/education
Shops
Transport
Warehouses

Relative probability of fire injury

Relative probability of fire fatality

SK

UK

SK

UK

2.76 × 10-02
1.09 × 10-01
1.08 × 10-01
3.27 × 10-02
6.14 × 10-02
5.89 × 10-02
7.44 × 10-02
6.55 × 10-02
3.21 × 10-02
6.56 × 10-02
9.76 × 10-02
6.90 × 10-02

3.60 × 10-02
2.49 × 10-01
1.01 × 10-01
4.25 × 10-02
9.89 × 10-02
7.03 × 10-02
5.20 × 10-02
1.40 × 10-02
3.94 × 10-02
3.78 × 10-02
7.12 × 10-02
2.84 × 10-02

4.47 × 10-03
9.35 × 10-03
3.23 × 10-02
6.65 × 10-03
1.68 × 10-02
8.75 × 10-04
6.31 × 10-03
2.23 × 10-02
8.08 × 10-03
8.24 × 10-04
3.83 × 10-03
9.82 × 10-03

–
5.78 × 10-03
9.02 × 10-04
1.08 × 10-03
2.94 × 10-03
2.42 × 10-03
4.95 × 10-04
5.04 × 10-04
–
3.74 × 10-04
–
9.47 × 10-03

Italicized values represent relative probabilities derived from older data since the new data yielded
0.00 × 10+00.
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On the contrary, the results in Table 5 indicate that for most types of
occupancy, providing data is available, the probabilities of a fire fatality are lower
in the United Kingdom. The only exception is the “industrial” category;
warehousing is equal in both countries. This may be interpreted as a higher level
of life safety in the United Kingdom, when compared to the Slovak republic. The
order of probability of fire fatality is from 10-3 to 10-4 in the United Kingdom and
10-2 to 10-4 in the Slovak republic, meaning a higher variability in the fatality
rates.

6. Limitations and Further Work
This study and its results highlight difficulties with statistical data and
probabilities derived there from. On one hand, fire-related data are usually
accurate and relatively easy to obtain; almost every country records the number
of fire incidents, fire injuries and deaths as a minimum. Problems may, however,
arise when fire data for a specific group/subgroup of occupancy is required. To
obtain a probability of a fire starting, the size of the basic reference group, for
which the number of fires has been recorded, is required. This is where the major
difficulty lies; it is usually rather difficult to obtain data for the basic reference
group – the number of buildings in a given occupancy category.
Firstly, if the numbers of buildings are recorded, the categorisation of
buildings is usually not primarily related to fire safety. Therefore, if it is to be
applied to fire safety, amalgamation of fire categories and/or their generalisation
has often to be applied. And secondly, very few buildings are of a single use. This
introduces a level of uncertainty for the majority of mixed-use buildings. If
a building contains three types of occupancy, e.g. office, retail and car-park,
should it be considered as three separated buildings or as fractions of one
building based on the floor area of the respective occupancies? It could be argued
that the probability of a fire starting relates to the prevailing use (occupancy type)
of a building, as it seems to be the only practicable solution. Hence, when
working with mixed-use buildings, the proportion of the various occupancies
should be carefully considered when selecting an adequate value of the
probability of a fire starting.
An example of the above problem may be observed in Table 4 based on the
UK statistical data. The further education and hospital occupancies have
extremely high probabilities of a fire starting – 8.80 × 10-01 being the worst.
Looking in Table 1, there is only about 3000 buildings in the hospital category.
In comparison, in the Slovak republic, a much smaller country, the number of
hospital buildings is over 4500 in 2012. So there may be a discrepancy in how the
number of buildings in this particular category is recorded in the UK and SK.
Alternatively, the data may have been misinterpreted, hence, the abnormally
high probabilities. These challenges are similar to those described in Cote, et. al,
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(2008) and Rabash, et.al., (2004), with the addition of incompatibility of data
between different countries or fire safety systems.
Based on the above observations, adjustments should be made, so that the fire
statistics are not just a general representation of the fire occurrence trend, but a
useful source of data for the fire safety engineer. This should include a finer
categorisation of occupancies, based primarily on the commonly used purpose
groups, e.g. within Approved Document B (DCLG, 2010) and SUTN (2001).
Furthermore, the numbers of buildings in these categories are required in order
to be able to determine fire occurrence, fire injury and fatality probabilities. It is
therefore necessary to start a dialogue with the organisations responsible for the
collection of statistical data relating to fires and built environment. An initiative
has been started in the Slovak republic, but even if successful, it will take a
number of years until a reliable source of fire safety probabilistic data is available.

7. Conclusions and Recommendations
This paper compares the fire safety regimes in two different countries, namely
the United Kingdom and the Slovak Republic. It identifies how statistical fire
data is used in fire engineering analysis, an increasingly important tool used in
building design. The paper compares statistics across the two countries, and
updates historically derived data to compile contemporary equivalents.
Two important conclusions can be drawn from this work;
1. Data relating to fire frequency, fire injury and fire death alters over time. This
is due to evolving built environments, changes in design methods employed,
use of materials and provision of fire precautions; as well as the changing human element, reduction in smoking within buildings, increased electrical safety practices, etc. Therefore, for fire safety engineering PRA studies to be
meaningful, the most up-to-date data must be sought, not placing reliance on
data published in Codes that are actually decades old.
2. Data relating to fire frequency, fire injury and fire death are specific to the country of origin. This is due to differences in practices in the built environments as well as human factors, but the implications are clear. If a designer
cannot find a required value, or derive it from data available for a particular
country, then applying a value from a different country is unreliable. Essentially, country specific data is not interchangeable and the resulting probabilities may vary in orders of magnitude, as the results confirm.
Use of statistics has always required great care, and this is no different in fire
safety engineering PRA studies.
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A Methodology for Assessing Economic
Implications of Fire Protection in Building Design
Metodologia oceny ekonomicznych implikacji
ochrony przeciwpożarowej w procesie
projektowania budynków
Abstract
The aim of the paper is to provide an insight on the topic of the economic
implications of fire safety measures, i.e. the economic efficiency of fire protection.
The presented work combines two elements – probabilistic fire modelling and
a cost-benefit analysis. A worked example demonstrates the proposed
methodology on three different occupancies – office, retail and industrial, and two
levels of fire protection – sprinklered and unspriklered.
In the first step, the likely, or expected, outcome – fire damaged area – is
established using the event tree analysis. Afterwards, fire loss is calculated and cost
benefit analysis performed. Since there are a number of possible fire scenarios with
varying extent of fire damage and degree of occurrence probability, two alternative
approaches of fire loss are evaluated; fire loss based on the most likely outcome and
fire loss based on all potential outcomes weighed by their occurrence probability.
The latter approach appears to be more robust and realistic.
In the final step, the expected yearly fire loss and costs of fire protection are
compared for the two scenarios. The presented results confirm the financial
substantiation for sprinkler installation in the industrial and retail occupancy types.
Nonetheless this study is aimed only at the economics of fire protection, i.e.
property protection objectives and should be always used with a life safety analysis.
Keywords: economic efficiency, fire protection, cost-benefit analysis, probabilistic
fire modelling, event tree analysis
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie analizy skutków ekonomicznych stosowanych środków zabezbieczeń przeciwpożarowych, czyli efektywności ekonomicznej ochrony przeciwpożarowej. W materiale połączono dwa elementy – probabilistyczne modelowania pożaru oraz analizę kosztów i korzyści. Opracowany
przykład przedstawia zastosowanie proponowanej metody dla trzech różnych typów obiektów – biurowych, handlowych i przemysłowych oraz dwa poziomy
ochrony przeciwpożarowej – z instalacją tryskaczową i bez niej. W pierwszym etapie, prawdopodobny lub oczekiwany wynikiem – obszar zniszczeń pożarowych
– jest określany przy użyciu analizy drzewa zdarzeń. Następnie obliczane są straty
pożarowe i przeprowadzona jest analiza kosztów i korzyści. Ponieważ istnieje szereg możliwych scenariuszy pożarowych o różnym zakresie strat pożarowych i prawdopodobieństwie wystąpienia, przeprowadzane są dwa alternatywne sposoby oceny strat pożarowych; straty pożaru w oparciu o wynik najbardziej prawdopodobny
i straty na podstawie wszystkich możliwych wyników ważonych prawdopodobieństwem ich wystąpienia. To drugie rozwiązanie wydaje się być bardziej prawidłowe
i realistyczne. W końcowym etapie, oczekiwane roczne straty pożarowe i koszty
ochrony przeciwpożarowej są porównywane dla dwóch scenariuszy. Przedstawione
wyniki potwierdzają uzasadnienie finansowe dla instalacji tryskaczowej w obiektach przemysłowych i handlowych. Należy podkreślić, że badanie to ma na celu jedynie ocenę ekonomiki ochrony przeciwpożarowej, czyli osiągnięcie celów ochrony mienia i powinno być ono zawsze stosowane łącznie z analizą bezpieczeństwa
ludzi.
Słowa kluczowe: ekonomia ochrony przeciwpożarowej, analiza koszt-efekt,
probabilistyczne modelowanie pożarów, analiza typu drzewo zdarzeń

1. Introduction
The inclusion of fire protection systems into building design is usually driven
by two aspects – legal requirements and economic feasibility. Since legal
requirements are mandatory they are not discussed in this paper. On the other
hand, a particular fire protection system may and should be included in the
building design if sufficient economic justification is provided. Economic
justification is not a very straightforward task and depends on an array of
parameters [1]. Fire engineered design standards, call [2], [3], however, for
a holistic analysis, which is particularly important where multiple design
alternatives are considered. The aim is always to provide the highest level of
safety at a given level of cost.
Since it is usually not feasible to undertake a detailed deterministic analysis
a more general probabilistic fire modelling is a good alternative to get a global
view of the problem. The fire scenarios and outcomes – fire damaged area, are
characterised by a value of probable occurrence, which may be also transformed
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into the occurrence interval of a given fire damage. The expected fire damage
varies, of course, with the level of fire protection. Each fire protection system has
the potential, direct or indirect, to reduce fire damage; sprinkler protection,
increased compartmentation, etc.
To make the economic feasibility decision it is necessary to know the
expected fire damage and associated loss for the individual fire protection
alternatives and then compare them with the cost of such systems. A financial
benefit in this case is the reduction of potential fire loss achieved by a particular
fire protection system compared against “unprotected” or otherwise specified
base scenario.

2. Proposed calculation methodology
For the analysis two calculation methods are employed; for risk estimation
– the event tree analysis and for economic loss – cost per-area-damaged method.
2.1. Event tree analysis
The analysis is undertaken in the form of event trees. According to [1], event
trees are most useful when there is little data on the frequency of outcomes of
concern that are very infrequent, e.g. multiple fire deaths. A general form of an
event tree is shown in Figure 1.
The frequency of each of the outcomes Fx is then expressed as:
Fx = F ×P Px

(1)

where F is the frequency of the initiating event – a fire starting in a given type of
occupancy, and Px represent the probabilities of nodal events occurring.

Figure 1. General form of an event tree

The problem with this type of analysis, however, is the limited availability
of statistical data of required detail and structure [6], [7]. Whereas the data
for deterministic fire models may be acquired via various methods of testing
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(e.g. [8], [9]) in relatively shorts periods of time, gathering the necessary
statistical data is a long-term process. Engineering judgement and aproximation
have therefore often to be used.
The primary probability – Initiating event (Fig. 1) – is the probability of a fire
starting. This probability is closely tied with the occupancy type – purpose group
– of a building. In general, the probability of a fire starting may be expressed as
overall or area-dependent. The overal probabilities for selected occupancy types
are listed in Tab. 1. Tab. 1 also lists the calculation conostants for equation (2),
which can be used for the calculation of area-dependent probabilities [5].
Fi = a × Abb

(2)

Where:
Fi – probability (frequency) of a fire starting [y-1],
Ab – floor area of building [m2],
a, b – probability (frequency) calculation constants for particular building
type [–].
Table 1. Overall fire occurence probabilities and area-dependent probability
calculation constants

Occupancy type

Overall probability of fire starting
[year-1]
SK [6]

Education

UK [5]
-3

1,5 × 10

-3

-2

4,0 × 10

-1

Probability of fire starting calculation
constants [5]
a

b

0,0002

0,75

Hospitals

3,0 × 10

3,0 × 10

0,0007

0,75

Hotels

1,9 × 10-2

–

0,00008

1,0

-2

0,0017

0,53

-3

Industrial

-3

8,1 × 10

-3

4,4 × 10

Office

4,1 × 10

6,2 × 10

0,000059

0,9

Shops

8,5 × 10-3

–

0,000066

1,0

0,00067

0,5

Warehouses

–

-3

1,3 × 10

2.2. Loss estimation – cost per area damaged by fire
In order to be able to estimate potential fire loss, the expected fire spread must
be known. In addition to the area damaged by fire, fire loss is closely tied with
value concentration; there is a vast difference between, say a 100 m2, fire
damaged area in an office and a warehouse.
To determine the expected fire loss, the destructive potential of fire is
established at first, together with the probabilities of the individual outcome
scenarios. The event tree analysis provides the probabilities and the extent of the
scenarios is given by compartmentation and other fire protection measures
present in the evaluated building.
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In the final step, the financial loss is calculated as a product of the
fire-damaged area and an arbitrary value density (cost) per unit of area [EUR/m2]
for the given type of building. The arbitrarity of value density is given by its
nature, i.e. the stakeholder(s) has the option to place their own value on the
building or its part and include even indirect costs.

3. Case study
3.1. Description of buildings and probability of fire starting
The building in question consists of two compartments, each having a floor
area of 1000 m2; the total floor area of each building is 2000 m2. Each
compartment is further subdivided into at least two rooms. Three various
occupancy types are assumed: office, shop and industrial. There are two levels of
fire protection: sprinklered and unsprinklered.
Since the probabilities of a fire starting calculated using Eq. (2) are the most
conservative from the available options, they were used in all subsequent
calculations and are as follows: Industrial – 0,096; Office – 0,052; Shop – 0,132.
3.2. Event tree analysis formulation
Due to the lack of available statistical data for the Slovak republic, the
probabilities from were used. The basic event trees for the sprinklered and
non-sprinklered scenarios (values in brackets) with the probabilities for the
individual nodal events are shown in Figure 2.
Fire
Confined to 1
item ignited

st

Confined to contents
(minor structural damage)

Confined to
compartment of origin
E1

Yes 0,79 (0,22)
Ignition

E2

Yes 0,57 (0,29)
No 0,21 (0,78)
Yes 0,75 (0,75)

E3

No 0,43 (0,71)

*values in brackets denote Unsprinklered scenario

No 0,25 (0,25)

E4

Figure 2. Event trees for modelled fire scenarios

The probabilities of the final node – failure of a compartment boundary – are
based on the reliability data for elements of fire protection from [5]. They
represent the probability of that the compartment boundary will achieve at least
75% of the designated fire resistance.
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Table 2. Extent of fire damage and outcome frequencies for defined fire scenarios
Fire scenario

Outcome frequency FEi

Extent of damage

st

Sprinklered Unsprinklered

2

Confined to 1 item E1

max. 5 m

Confined to contents E2

50% of compartment 500 m

2

0,790

0,22

0,120

0,226

Confined to compartment of origin E3

100% of compartment 1000 m

2

0,068

0,415

Spread beyond compartment of origin E4

2 x compartment area 2000 m2

0,023

0,139

3.3. Determining the probability, extent of fire damage and potential loss
Table 4 lists the probabilities and occurrence intervals for the individual fire
scenarios, E1 – E4; the values were obtained using Equation (1). The most
probable outcome for each fire protection level is in bold. It should be realized
that the occurrence of a fire does not decrease for the individual fire scenarios Ex,
but is rather divided among the possible outcomes.
It is also very important to take into account the expected lifespan of
a building, in order to determine whether or not a fire scenario (event) is relevant
to the building in question. Remoy [10] states that buildings in Europe and
America have an expected lifespan of 50–70 years. This means that it is rather
unlikely that a fire will grow beyond first item ignited – 5 m2 for the sprinklered
occupancies. On the other hand, with the exception of the office category, there is
a possibility for even the most severe – fire spread beyond the compartment of
origin – consequences and damaged area.
Table 3. Extent of fire damage estimation for the most probable fire scenario
Occupancy

E1
P

E2
O

P

E3
O

P

E4

Sd
O

[m2·year-1]

2,2·10-3

464

0,39

268

-3

1,2·10

803

0,22

112

3,0·10-3

336

0,5

O

P

155

-3

3,7·10

8,9·10-3

Sprinklered
Industrial

-2

7,5·10

13

-2

1,1·10

Office

-2

-3

4,4·10

23

6,6·10

Shop

1,0·10-1

10

1,6·10-2

48

-2

87
151
63

6,5·10-3

Unsprinklered
Industrial
Office
Shop

-2

2,1·10

-2

1,2·10

-2

2,9·10
-1

82
34

2,2·10

-2

1,2·10

-2

3,0·10

P – probability [y ]; O – occurrence [y].

46

4,0·10-2

25

1,3·10-2

76

40,0

80

-2

44

7,6·10-3

131

22,7

18

-2

55

55,6

33

2,3·10

-2

5,5·10

1,8·10
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Taking the most likely outcomes into consideration, the yearly fire-damaged
area Sd is based on 5 m2 and 1000 m2 for sprinklered and unsprinklered scenario,
respectively, regardless of the occupancy type.
On the other hand, there is approximately two-fold difference in the
occurrence intervals of the sprinklered and unsprinklered scenarios. This means
that a direct comparison may produce somewhat skewed results. Therefore, as an
alternative to the above values listed in Table 4, a different calculation method is
implemented. Instead of selecting the most probable outcome and its occurrence
interval as the representative value, a weighed mean is used to calculate the
yearly expected fire damage, as per Equation (3).
n

Sd = å

FEi × S d , Ei

(3)

OEi

i =1

Where:
Sd – expected fire damaged area per year for selected level of fire protection
[m2·year-1],
FEi – outcome probability frequency for i-th outcome scenario Ei (Table 2) [-],
Sd, Ei – expected fire damaged area for i-th outcome scenario Ei (Table 2) [m2],
OEi – occurrence interval of i-th outcome scenario Ei (Table 3) [year].
The above calculation method provides a more balanced approach, factoring in
also the less likely (frequent) outcome scenarios. The results are listed in Table 4.
Table 4. Estimated extent of fire damage for weighed scenario occurence using Eq (3)
FEi × S d , Ei

1.1.1.

O Ei

Occupancy
E1

E2

E3

Sd

[m2·year-1]

E4

Sprinklered
Industrial
Office
Shop

-1

3,04·10

-1

1,72·10

-1

3,95·10

-1

4,39·10-1

-1

-1

6,90·10
3,97·10

-1

9,52·10

2,54·10

-1

6,07·10

1.1.2.

9,91·10-2

1.1.3.

1,53

1.1.4.

5,73·10

-2

1.1.5.

0,88

1.1.6.

1,37·10

-1

1.1.7.

2,09

1.1.8.

3,66·10+0

Unsprinklered
Industrial
Office
Shop

2,29·10-2

2,46·10+0

1,66·10+1

-2

+0

+0

1,34·10

-2

3,24·10

1,41·10

+0

3,42·10

9,43·10

+1

2,31·10

1.1.10.
1.1.12.

1.1.9.

22,7

2,12·10

+0

1.1.11.

13,0

5,05·10

+0

1.1.13.

31,6

*Fabricated values – for demonstration only.

Table 5 provides a comparison of economic implications of the fire scenarios
for the two calculation methods described above. It is also clear how sprinkler
protection significantly decreases the potential loss. It is also clear from the data
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that the yearly fire loss estimates based on the most likely scenario exhibit far
greater difference between the sprinklered and unsprinklered alternative.
This may be misleading when the probabilities of the individual outcome
scenarios are similar and/or distributed evenly, i.e. no particular scenario has
a probability significantly higher than the other scenarios.
There is approximately a 100-fold difference in the results for the
unsprinklered and sprinklered alternatives when the calculations are made with
the most likely outcome scenario. For comparison, the weighed-mean method,
which accounts proportionally for each individual outcome scenario, yields
approximately a 10-fold difference between the sprinklered and unsprinklered
alternatives.
Table 5. Comparison of expected yearly fire loss

Occupancy

Value density*
[Ä·m-2]

Expected yearly fire damage
based on scenario
[m-2·year-1]
most likely

weighed mean

Expected yearly fire loss based
on scenario
[Ä·year-1]
most likely

weighed mean

Sprinklered
Industrial

300

0,39

1,53

117

459

Office

100

0,22

0,88

22

88

Shop

200

0,50

2,09

100

418

Unsprinklered
Industrial

300

40,-

22,70

12 000

6810

Office

100

22,7

13,00

2270

1300

Shop

200

55,6

31,60

11 120

6320

*Fabricated values – for demonstration only.

Let the yearly costs of a sprinkler system installation be 3000 Ä; a fabricated
value for demonstration purposes. This includes all costs, direct and indirect,
e.g. system purchase installation, inspection and maintenance, rental space loss,
etc.
From the economics standpoint, sprinkler protection is a financially feasible
option for the industrial and retail occupancies. In the office type occupancy, the
value density does not provide sufficient financial justification for a sprinkler
system. This is also in resemblance to real-world sprinkler protection
application; for non-highrise buildings office occupancies are not usually
protected by a sprinkler system.
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Conclusion
The question of financial implications of fire protection in building design
remains a very important one. If no legal requirements exist and there is lack
of financial substantiation, the stakeholder is very likely do decline an inclusion
of a fire protection system in the building design. On the other hand if sufficient
and convincing evidence is provided that a particular system brings financial
benefits in the form of significant potential loss reduction, the fire protection
system should be included even if no legal requirement exists.
This papers outlines and demonstrates a relatively simple method of fire
protection economic efficiency assessments. The methodology is based on an
event tree analysis which determines the occurrence probabilities of the
individual outcome scenarios – expected area damaged by fire. These results are
then transformed into expected fire damage per year. It was shown that in order
to get more representative results it should be accounted proportionally for each
of the individual outcome scenarios and not only for the most probable one.
The final part of the papers provides a relatively simple presentation of
economic feasibility assessment of sprinkler protection. It was found that the
protected value must be sufficiently high to justify for sprinkler installation
where no legal requirement for sprinkler protection exists. The expected yearly
loss in the unsprinklered industrial and retail occupancies is ten times higher
than in the sprinklered counterparts. The reduction of expected yearly loss is
therefore much greater for industrial and retail occupancies, even with yearly
sprinkler system costs factored in.
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