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Definicje
Podatność (język polski) – Z łatwością ulegający czemuś. W związku z
analizą ryzyka używano definicji określającej podatność jak cecha
organizacji determinowana przez jej słabe punkty lub luki w
zabezpieczeniach określających stopień, w jakim oddziałujące na nią
ryzyka mogą prowadzić do niepożądanych zdarzeń.
Słownik Języka Polskiego PWNG, Abgarowicz (red.), Pamięć przyszłości-Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego, CNBOP-PIB, Josefów 2015.

Zranitelnost (język czeski) - Vulnerabilita - Ten którego można

skrzywdzić, narażony na skrzywdzenie. W związku z analizą ryzyka w
czeskiej literaturze naukowej określono podatność jak zdolność obiektu
lub obszaru do negatywnej reakcji na powstałe zagrożenia.
R. Kohoutek, Synonim zranitelnost, Slovník spisovného jazyka českého, A.Kromer, Mapování rizik, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava 2010, s. 49.

Zraniteľnosť (język słowacki) – Ten którego można skrzywdzić, łatwy do
skrzywdzenia, czułe/ słabe miejsce.
Slovník slovenského jazyka

Definicje

Ryzyko (riziko (Sł.), riziko (Cz.), risk (Ang.)) – prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia wraz
z jego niekorzystnymi skutkami dla realizacji celów organizacji określonych zakresem zarządzania
ryzykiem.
Ocena ryzyka (hodnotenie rizika (Sł.), hodnocení rizika (Cz.), Risk assessment (Ang.)) – ostatni,
trzeci etap szacowania ryzyka polegający na zestawieniu na matrycy ryzyka i porównaniu
wszystkich zidentyfikowanych i przeanalizowanych ryzyk oraz podjęciu decyzji odnośnie do
sposobów postępowania z nimi.
Mapa ryzyka (mapa rizika (Sł.), mapa rizika (Cz.), risk map (Ang.)) – należy przez to rozumieć
mapę lub opis przedstawiający potencjalne negatywne skutki oddziaływania zagrożenia na
ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę.
Obiekt (objekt (Sł.), objekt (Cz.), object (Ang.)) – podmiot mający realizować określone cele,
zidentyfikowany na badanym obszarze.
Zagrożenie – przyczyny zdarzenia, które mogą wpłynąć niekorzystnie na życie, zdrowie, minie lub
środowisko.
Podatność – wewnętrzne właściwości skutkujące narażeniem na źródło ryzyka,
które może prowadzić do zdarzenia z jego następstwami.

Polska
•
•
•
•
•
•
Mapa zagrożeń / mapa ryzyka
/ mapa źródeł ryzyka

Prognozowanie ryzyka

Mapa podatności

•

sieci dróg, linii kolejowych, korytarzy powietrznych;
budynków (szpitale, szkoły, hotele itp.);
sklepów, supermarketów, stacji benzynowych;
obszarów przemysłowych, doków, terminali, stacji
przeładunkowych, linii wysokiego napięcia;
obszarów zalewowych, osunięć ziemi, szkód
wyrządzonych przez wiatr;
obszarów o specjalnym znaczeniu i wymagających
specjalnej ochrony,
planów zagospodarowania przestrzennego;

Podatność = Wrażliwość + Odporność
Liczba ludności

Liczba zabezpieczeń technicznych zakładów ryzyka

Kryteria

<5000

5000-500

>500

Pkt.

15

10

5

Liczba osób niepelnosprawnych
Kryteria

<20

10-20

>10

Pkt.

15

10

5

Liczba osób powyżej 70 roku życia

Dodakowe
Kryteria

Podstawowa

Wystarczająca

zabezpieczenia

Pkt.

15

10

5

Stan Zabezpieczeń technicznych
Kryteria

Niedostateczny

Wystarczający

Dobry

15

10

5

Kryteria

<20

10-20

>10

Pkt.

Pkt.

15

10

5

Jakość płanów awaryjnych

Liczba Dzieci poniżej 5 roku
życia
Kryteria

<20

10-20

>10

Pkt.

15

10

5

Liczba osób z wyższym wyksztalceniem

Kryteria

Słaba

Wystarczająca

Dobra

Pkt.

15

10

5

Poziom świadomości społeczności lokalnej dotyczącej
zagrożeń

Kryteria

>5%

5-30%

<30%

Kryteria

Niski

Podstawowy

Dobry

Pkt.

15

10

5

Pkt.

15

10

5

Ilość obiektów publicznych (szpitale, więzienia..)

Poziom wyszkolenia i zgrania służb ratowniczych

Kryteria

>5

1-5

brak

Pkt.

15

10

5

Ilość obiektów ratowniczych znajdujących się w izotecie obiektu ryzyka
Kryteria

<2

1

brak

Pkt.

15

10

5

Kryteria

Słaby

Dobry

Bardzo dobry

Pkt.

15

10

5

Wystarczająca

Nadmiar

10

5

Ilość sił i środków ratowniczych
Kryteria
Pkt.

15

Polska -Klasyfikacja poziomu podatności
Poziom podatności

Punktacja

Kolor

Niski

>85

Zielony

Średni

85-150

Żółty

Wysoki

<150

Czerwony

Metoda – badanie eksperckie
• łatwe przeprowadzenie w
praktyce i jest zrozumiała dla
wszystkich uczestników
planowania
• subiektywna – może być
zniekształcona i niedokładna

Źródło: M. Kopczewski, K. Pająk

Czechy
Mapa kumulacji zagrożeń
Oparty
o zintegrowany system
ratowniczy oraz
sporządzany przez straż
pożarną plan ratowniczy
na poziomie
województwa
oraz rozwiązania
techniczne GIS (T-mapy)
oraz dostępne bazy
danych zarządzanie
przez podmioty publiczne

Mapa podatności
Mapa ryzyka skumulowanego
Mapa przygotowania

Mapa sterowanego ryzyka

•
•
•
•
•
•
•
•

Model państwa został utworzony
w rozdzielności 1:10 000 z
użyciem 119 rodzajów obiektów
oraz 60 warstw wektorowych.
Rodzaje obiektów zostały
pogrupowane
w kategoriach:
obiekty gospodarcze, kulturowe;
drogi;
sieć energetyczna i rurociągi;
obiekty wodne;
jednostki terytorialne;
roślinność i powierzchnie;
punkty geodezyjne;
relief terenowy.

System zautomatyzowany, którego zaletą jest szybkość oraz obiektywność

Mapa kumulacji zagrożeń
Mapa kumulacji zagrożeń
Mapa podatności
Mapa ryzyka skumulowanego
Mapa przygotowania
Mapa sterowanego ryzyka

Mapa zagrożeń – na podstawie identyfikacji punktów ewentualnego
zaistnienia ryzyka, tworzono mapę zagrożeń z hierarchiczną skalą
intensywności zagrożenia.

Czechy - Kategorie obiektów podatności
Element podatności
nr.

Kategoria
podatności

Określenie elementu
podatności
Populacja

Mapa podatności –
drugim krokiem po
zidentyfikowaniu
ryzyk jest
przeprowadzenie
szacowania
negatywnej reakcji
obszaru na wypadek
zaistnienia
poszczególnych
rodzajów zagrożeń.

1.

Populacja

2.

Infrastruktura
krytyczna

Infrastruktura
krytyczna

3.

Transport publiczny

Drogi
Koleje

4.

Infrastruktura
publiczna /
infrastruktura
techniczna

Charakter zabudowania

połączenie energii
elektrycznej
Porty lotnicze
Drogi wodne
ważne obiekty

5.

6.

Infrastruktura
publiczna / usługi

zabytki kulturowe

środowisko

Źródło: Kromer A

Dane do korzystania
Gęstość populacji
Gęstość obszarów zabudowania,
rodzaj zabudowania
Lista elementów infrastruktury
krytycznej zamieszczonych na
badanym terenie
Sieć dróg
Sieć kolei

Sieć połączeń energii
elektrycznej
Lokalizacja portów
lotniczych
sieć dróg wodnych
Lista obiektów ważnych dla
funkcjonowania infrastruktury
publicznej
Lokalizacja zabytków
kulturowych

wodociągi

Sieć wodociągów oraz
elementów dystrybucji wody

gazociągi

Sieć gazociągów oraz dystrybucji
gazu ziemnego

środowisko

Kategorie obiektów na podstawie
ZABAGED

Wskaźnik intensywności podatności (K) v
zakresie
K ≤ 1, gdzie K = 1 jest obiektem z największą
intensywnością podatności (najgorszy wariant).
Na przykład teren z gęstością zaludnienia więcej
niż 40 obywateli na hektar oznaczony będzie
wskaźnikiem K=1.
Dla terenu z mniejszym zaludnieniem na przykład
20 obywateli na hektar, wskaźnik wyniesie K=0,5.
Wskaźnik kumulowanej (całkowitej)
podatności terenu (Z).
W sytuacji największej wartości podatności
obszaru wskaźnik ten jest równy 1 (Z=1).
Na wskaźnik Z składa się każdy obiekt
podatności zidentyfikowany na tym obszarze.
Wykorzystuje się badanie eksperckie
Źródło: Kromer A

Mapa podatności i skumulowanego ryzyka
Mapa kumulacji zagrożeń
Mapa podatności
Mapa ryzyka skumulowanego
Mapa przygotowania
Mapa sterowanego ryzyka

Mapa ryzyka skumulowanego – poprzez integrację mapy zagrożeń z mapą podatności
powstaje mapa ryzyka skumulowanego pokazująca w jakich miejscach istnieje duże ryzyko
skumulowane razem z wysoką podatnością obszaru. W praktyce używa się map 3D
z wektorami dużej korelacji wskaźników.
Źródło: A.Krömer

Mapa przygotowania
Mapa kumulacji zagrożeń

Mapa podatności
Mapa ryzyka skumulowanego
Mapa przygotowania
Mapa sterowanego ryzyka

Mapa przygotowania – to mapa pokazująca stopień przygotowania obszaru na
powstałe zagrożenie, wyliczone na podstawie analizy położenia centrów służb
ratowniczych, oraz czasu ich dojazdu na miejsce zdarzenia.

Mapa sterowanego ryzyka
Mapa kumulacji zagrożeń
Mapa podatności

Mapa ryzyka skumulowanego
Mapa przygotowania

Mapa sterowanego ryzyka

Mapa sterowanego ryzyka – ostatnia faza mapowania ryzyka, realizowana poprzez
interakcję mapy ryzyka skumulowanego z mapą przygotowania. Wysoka wartość
ryzyka sterowanego oznacza, że badany obszar dotyczy dużego ryzyka z wysokim
wskaźnikiem podatności obszaru, razem z niskim przygotowaniem na powstałe
ryzyko.

Słowacja - badany obszar
•
•
•
•
•

Ekstremalnie podatny obszar
Bardzo podatny obszar
Średnio podatny obszar
Nieznacznie podatny obszar
Słabo podatny obszar

Słabo podatny obszar – bardzo słaba degradacja
środowiska, wysoka oporność środowiska na zmiany
zewnętrzne, szybka naprawa środowiska, naprawa
Nieznacznie podatny obszar – słaba degradacja
środowiska nie wymaga energii do naprawy.
środowiska, środowisko jest czułe na zmiany tylko w
Średnio
podatny obszar – słaba lub średnia degradacja
określonych
przypadkach.
środowiska,
pokrywa
Bardzoprzerywana
podatny obszar
– wroślinna,
winniku odbudowa
stałego wpływu
środowiska
trwa długi lub
czas.
zewnętrznego
zaistnieniapodatny
różnychobszar
rodzajów
procesów
Ekstremalnie
– oznacza
teren, przy którym
destrukcyjnych zaistnienie
pojawia jednego
się poważna
lub więcejdegradacja
zewnętrznych wpływów,
środowiska. Regeneracja
środowiska
trwa
bardzo
długo. do całkowitej
automatycznie degraduje środowisko
niestabilności ekosystemu.

Źródło: J. Drdoš

Słowacja – mapa podatności obszaru

Czynniki
• podatność jednostek
geomorfologicznych;
• podatność gleby;
• rodzaj gleby;
• nachylenie terenu;
• procesy wodne (rzeka, jezioro…);
• procesy grawitacyjne (osuwiska…).

Po wykonaniu analizy terenu, grupa ekspertów dopasowuje
charakterystykę terenu, do wcześniej prezentowanej 5 stopniowej
skali.
Źródło: M. Varšová

Słowacja

1.
2.
3.
4.

Identyfikacja czułych punktów
Identyfikacja zależności pomiędzy tymi punktami
Konsekwencje powstania różnego rodzaju zagrożenia
Wpływ powstałego zagrożenia na zależności pomiędzy
zidentyfikowanymi punktami

Mapa zagrożeń

Opracowanie metody szacowania podatności
obszaru na potrzeby projektu
Przygotowanie

Substancje / Zagrożenia

Wrażliwość

1. identyfikacja zagrożenia;
2. charakteru zdarzenia (celowe/niecelowe);
3. konsekwencje powstałego zagrożenia z uwzględnieniem charakterystyki
terenu oraz wpływów zewnętrznych;
4. poziom przygotowania obszaru oraz zabezpieczeń technicznych.
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