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AGENDA
✓ Identyfikacja zagrożeń z uwzględnieniem rozwiązań dla systemu
ostrzegania i alarmowania (CS PSP);
✓ Opracowanie modeli formalnych wybranych zagrożeń skutkujących
skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub promieniotwórczymi na
potrzeby symulacji (WAT, CS PSP);
✓ Opracowanie metod szacowania podatności obszaru na
zagrożenia (UKSW, CS PSP);
✓ Opracowanie metod oceny zagrożeń (związanych z katastrofami
naturalnymi, awariami technicznymi i innymi) skutkujących
skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub promieniotwórczymi
(WAT, CS PSP);

Identyfikacja zagrożeń
Podczas realizacji zadania zostały poddane analizie zagrożenia mogące skutkować
skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub promieniotwórczymi. Pozwoliło to na
opracowanie katalogu zagrożeń. Proponuje się podział zagrożeń na 12 głównych
kategorii:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

pożary;
powodzie;
lawiny i osuwiska;
anomalie pogodowe;
awarie przemysłowe;
epidemie/pandemie;
katastrofy naturalne/geologiczne;
katastrofy komunikacyjne;
katastrofy budowlane i awarie techniczne;
zagrożenia społeczne;
terroryzm;
konflikty zbrojne (militarne).
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Identyfikacja zagrożeń
Potencjalne zagrożenie czynnikami chemicznymi dla życia i zdrowia
ludzi jak też stanu środowiska przyrodniczego są zazwyczaj
następstwem:
✓ procesów produkcyjnych z udziałem substancji chemicznych w przemyśle,
✓ stosowania produktów chemicznych (na etapie ich gospodarczego wykorzystania
oraz w postaci odpadów),
✓ magazynowania w zakładach przemysłowych dużych ilości substancji
niebezpiecznych (toksycznych środków przemysłowych – TŚP, paliwa płynne
i gazowe),
✓ transportu materiałów chemicznych (wodny, kolejowy, lotniczy i drogowy),
✓ transportu z wykorzystaniem rurociągów,
✓ skutków klęsk żywiołowych (np. zatopienia różnego rodzaju magazynów
substancji chemicznych w wyniku powodzi),
✓ terroryzmu z wykorzystaniem „broni chemicznej”,
✓ pożarów, w wyniku których powstają toksyczne produkty rozkładu.
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Identyfikacja zagrożeń
Przyczyny i rodzaje skażeń biologicznych obejmują:
bioterroryzm,
masowe migracje,
nieświadome wprowadzenie czynnika patogennego (bakterie, wirusy),
skutek zdarzeń katastroficznych takich jak np.: powodzie, susze,
niezachowanie określonych wymogów sanitarno-higienicznych weterynaryjnych
(zatopienie i zniszczenie cmentarzy oraz grzebowisk zwierząt, zalanie
i zniszczenie wysypisk śmieci oraz oczyszczalni ścieków),
✓ w wyniku chorób odzwierzęcych,
✓ zawleczenie choroby z obszarów leżących poza granicami kraju.
✓
✓
✓
✓
✓
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Identyfikacja zagrożeń
Narażenie człowieka na promieniowanie jonizujące wyrażone jest
jako dawka skuteczna (efektywna) i obejmuje sumę dawek
pochodzących od naturalnych źródeł promieniowania i od źródeł
sztucznych.
Pierwszą grupę źródeł narażenia stanowi przede wszystkim promieniowanie
jonizujące emitowane przez radionuklidy (będące naturalnymi składnikami
wszystkich elementów środowiska oraz promieniowanie kosmiczne). Narażenie na
promieniowanie od źródeł naturalnych pochodzi od:

✓ radonu i produktów jego rozpadu,
✓ promieniowania kosmicznego,
✓ promieniowania ziemskiego, tzn. promieniowania emitowanego przez naturalne
radionuklidy znajdujące się w nienaruszonej skorupie ziemskiej,
✓ naturalnych radionuklidów wchodzących w skład ciała ludzkiego.
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Identyfikacja zagrożeń
Źródła sztuczne wykorzystywane w wielu dziedzinach działalności
gospodarczej, naukowej oraz medycynie. Promieniotwórcze izotopy
pierwiastków i urządzenia wytwarzające promieniowanie, m.in.
aparaty rentgenowskie, akceleratory, reaktory jądrowe i inne
urządzenia radiacyjne.
Źródła zagrożeń skażeniami promieniotwórczymi (źródła sztuczne):
✓obrót źródłami (otwarte i zamknięte);
✓obiekty jądrowe;
✓składowiska odpadów promieniotwórczych;
✓transport materiałów promieniotwórczych;
✓zdarzenia radiacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne);
✓działalność terrorystyczna.
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System ostrzegania i alarmowania
Źródła informacji o zagrożeniach CBRN dla systemu ostrzegania
i alarmowania.
RSO (Regionalny System Ostrzegania) – zintegrowany system usług
umożliwiający powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach poprzez różne
kanały dystrybucji, w tym również na Platformie Hybrydowej TVP. Dyżurni WCZK
decydują, które informacje należy rozpowszechnić mieszkańcom, informują
o sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach za pomocą krótkich komunikatów
wyświetlanych na ekranach telewizorów, w telegazecie i na Platformie Hybrydowej
TVP, a także w serwisach internetowych, na smartfonach i tabletach oraz
przez sms-y.
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System ostrzegania i alarmowania
Źródła informacji o zagrożeniach CBRN dla systemu ostrzegania
i alarmowania.
✓Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA), system którego
celem działania jest zapewnienie współdziałania systemów realizujących zadania w
zakresie monitorowania, wykrywania i alarmowania o skażeniach na terenie RP oraz
prowadzenie działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia skażeń. Rolę
Centrum Dyspozycyjnego KSWSiA pełni Centralny Ośrodek Analizy Skażeń, który
odpowiedzialne jest za prowadzenie wymiany informacji pomiędzy elementami
krajowego systemu, koordynowanie jego działania oraz przygotowanie dla organów
decyzyjnych ocen i analiz eksperckich dotyczących stanu zagrożenia skażeniami.
Oceny te są podstawą do podejmowania działań profilaktycznych i ratunkowych.
✓Narzędziem informatycznym wykorzystywanym w KSWiSA do prognozowania
i oceny sytuacji skażeń jest System Informatyczny PROMIEŃ. System ten
ma zastosowanie w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej
oraz w Wojewódzkich Wydziałach Zarządzania Kryzysowego wojewodów
do
prognozowania
skażeń
promieniotwórczych,
chemicznych
i biologicznych powstałych m.in. w wyniku uwolnienia toksycznych środków
przemysłowych (TŚP) z zakładów oraz w czasie transportu.
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System ostrzegania i alarmowania
Źródła informacji o zagrożeniach CBRN dla systemu ostrzegania
i alarmowania.
Państwowa Straż Pożarna jest administratorem systemu wspomagania decyzji
SWD-PSP. System SWD-PSP jest oprogramowaniem dziedzinowym
przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Do systemu SWD-PSP wprowadzane są dane wszystkich zdarzeń, których skutki
usuwane są z udziałem jednostek PSP. System opiera się na trzy-stopniowym
przekazie informacji. Przyjęcie danych o zdarzeniu i wprowadzenie do bazy
odbywa się na poziomie powiatu właściwego dla miejsca wystąpienia sytuacji
awaryjnej. Następnie dane te są zbierane na poziomie województwa
i przekazywane do Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony
Ludności Komendy Głównej PSP w Warszawie.
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System ostrzegania i alarmowania
Monitoring zagrożeń chemicznych
Zbieranie danych w zakresie jakości powietrza w Polsce realizowane jest poprzez
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane są zbierane, przechowywane,
przetwarzane i udostępniane przez system informatyczny Inspekcji Ochrony
Środowiska – Ekoinfonet. W chwili obecnej wizualizację wyników monitoringu
jakości powietrza dla szerokiego grona odbiorców zapewnia aplikacja mobilna (na
iOS) „Jakość powietrza w Polsce”.
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System ostrzegania i alarmowania
Monitoring zagrożeń chemicznych
Informacje dot. ilości i rodzaju substancji chemicznych stosowanych w zakładach
o zwiększonym i o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
przekazywane są do Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska oraz
Komend powiatowych i wojewódzkich PSP.
W razie wystąpienia awarii prowadzący zakład ma obowiązek natychmiastowego
zawiadomienia właściwego organu PSP oraz wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska oraz przekazania informacji o okolicznościach awarii,
niebezpiecznych substancjach występujących w zakładzie oraz o podjętych
działaniach ratowniczych i ograniczających skutki awarii.
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System ostrzegania i alarmowania
Monitoring zagrożeń chemicznych
W przypadku zagrożeń chemicznych w transporcie każdy uczestnik przewozu
towarów niebezpiecznych ma obowiązek w przypadku zaistnienia wypadku lub
awarii niezwłocznie powiadomić osoby będące w strefie zagrożenia oraz
centrum
powiadamiania
ratunkowego
lub
jednostkę
ochrony
przeciwpożarowej (PSP).
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System ostrzegania i alarmowania
Monitoring zagrożeń biologicznych
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.
✓ Szeroko pojętym celem funkcjonowania Instytutu jest ochrona zdrowia ludności
poprzez kompleksowe działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego,
w tym prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia.
✓ Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny na terenie
Polski jest administratorem systemów służących do gromadzenia danych
w zakresie występowania chorób zakaźnych (EPIMELD) i grypy (SENTINEL).
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System ostrzegania i alarmowania
Monitoring zagrożeń biologicznych
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu
zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad
warunkami:

✓higieny środowiska;
✓higieny pracy w zakładach pracy;
✓higieny radiacyjnej;
✓higieny procesów nauczania i wychowania;
✓higieny wypoczynku i rekreacji;
✓zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;
✓higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz
pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
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System ostrzegania i alarmowania
Monitoring zagrożeń biologicznych
Główny Inspektor Sanitarny na terenie Polski jest operatorem systemów wymiany
informacji Unii Europejskiej, tj.:
✓
✓
✓
✓
✓

Krajowy System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności (Rapid
Alert System for Food and Feed - RASFF).
nieformalne forum wymiany informacji CLEEN (Chemicals Legislation
European Enforcement Network – CLEEN).
System Wczesnego Ostrzegania i Reagowania (Early Warning and Response
System - EWRS) w zakresie chorób zakaźnych.
System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (Internal Market
Information System – IMI).
System Wczesnego Ostrzegania i Reagowania (Early Warning and Response
System - EWRS) w zakresie transgranicznych zagrożeń zdrowia publicznego
innych niż choroby zakaźne.
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System ostrzegania i alarmowania
Monitoring zagrożeń biologicznych
Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji
publicznej z zakresu weterynarii. Zadania jej obejmują ochronę zdrowia zwierząt
oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego.
Na terenie Polski Inspekcja Weterynaryjna jest administratorem Animal Disease
Notification System (ADNS) – systemu zgłaszania wystąpień chorób zakaźnych
zwierząt.
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System ostrzegania i alarmowania
Monitoring zagrożeń promieniotwórczych
Monitorowanie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, jak również wczesne
wykrywanie skażeń promieniotwórczych w razie zaistnienia zdarzenia
radiacyjnego jest zadaniem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
i realizowane poprzez system stacji pomiarowych, w skład którego wchodzą
stacje podstawowe i wspomagające:
✓ 13 stacji automatycznych PMS (Permanent Monitoring Station) należących do
PAA i działających także w systemach międzynarodowych UE i państw bałtyckich
(Rada Państw Morza Bałtyckiego),
✓ 12 stacji typu ASS-500, z czego 11 należy do Centralnego Laboratorium Ochrony
Radiologicznej, a jedna stacja do PAA,
✓ 9 stacji IMiGW należących do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
✓ 13 stacji pomiarowych należących do Ministerstwa Obrony Narodowej.
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System ostrzegania i alarmowania
Monitoring zagrożeń promieniotwórczych
Wyniki monitoringu radiacyjnego kraju stanowią podstawę dokonywanej przez
Prezesa PAA oceny sytuacji radiacyjnej Polski, która systematycznie
prezentowana jest o godzinie 11:00 każdego dnia na stronach internetowych PAA
(moc dawki promieniowania gamma), a zbiorczo w komunikatach kwartalnych
publikowanych w Monitorze Polskim.
Koordynację
pracy
systemu
stacji
i placówek pomiarowych
wykonuje, w imieniu
Prezesa
Państwowej
Agencji
Atomistyki,
Centrum ds. Zdarzeń
Radiacyjnych (CEZAR)
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Modele zagrożeń CBRN
Szacowanie skutków zdarzenia niekorzystnego jest szczególnie istotnym elementem
procesu zarządzania ryzykiem, stanowiącym wyznacznik do podejmowania decyzji,
których celem jest ochrona życia i zdrowia zagrożonej ludności. Skutki należy
przewidywać w oparciu o istniejące modele matematyczno-fizyczne oraz
wykorzystujące te modele programy komputerowe.

W toku prac projektowych, przy pomocy programu ALOHA, analizie poddano dwa
zdarzenia. Zdarzenia te zastosowano jako reprezentatywne zdarzenia wypadkowe.
L.p.

ZDARZENIE WYPADKOWE

1

Uwolnienie się i rozprzestrzenianie amoniaku z instalacji
procesowej

2

Uwolnienie chloru podczas wypadku autocysterny
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Modele zagrożeń CBRN
Uwolnienie się i rozprzestrzenianie amoniaku z instalacji
procesowej (technologicznej)
Założenie
W wyniku działania sabotażowego uszkodzony zostaje jeden ze zbiorników
przeznaczony do magazynowania amoniaku znajdujący się na terenie Zakładu
Polfa Tarchomin. Na skutek tego uszkodzenia dochodzi do uwolnienia całej
zawartości zbiornika tj. 1 900 kg i wycieku amoniaku do atmosfery.
Na podstawie wartości granicznych stężeń wyrażonych za pomocą wskaźników
ERPG wyznaczone zostały bezpieczne odległości dla uwolnionego amoniaku. Na
obszarze stref (chmury toksycznej) mogą wystąpić różne efekty zdrowotne,
zależne od czasu ekspozycji, pochłoniętej dawki i wrażliwości osobniczej, od
przypadków śmiertelnych w centrum chmury do podrażnień na ich granicach.
Każda ze stref odzwierciedla charakterystyczny dla danego wskaźnika rodzaj
skutków.
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Modele zagrożeń CBRN

ERPG-3 – do 1 godz. brak skutków zagrażających życiu
ERPG-2 – do 1 godz. brak nieodwracalnych i poważnych skutków dla zdrowia lub
symptomów, które mogłyby osłabić zdolność do normalnego działania
ERPG -1 – do 1 godz. brak ubocznych skutków albo skutek chwilowy dla zdrowia

Możliwa zmiana położenia strefy ERPG – 3
Możliwa zmiana położenia strefy ERPG – 2
Możliwa zmiana położenia strefy ERPG - 1
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Modele zagrożeń CBRN
Uwolnienie chloru podczas wypadku autocysterny
Założenie
W sobotni poranek na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskiej z ulicą Towarową ma
miejsce wypadek samochodowy. Dochodzi do zderzenia dwóch pojazdów:
autocysterny przewożącej ok. 30 ton ciekłego chloru oraz samochodu
osobowego, który nie zachował zasad przepisów ruchu drogowego. W wyniku
kolizji uszkodzona zostaje cysterna, czego efektem jest uwolnienie się niemalże
100% zawartości zbiornika autocysterny do atmosfery.
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Modele zagrożeń CBRN
Kilometry

Kilometry

ERPG-3 – do 1 godz. brak skutków zagrażających życiu
ERPG-2 – do 1 godz. brak nieodwracalnych i poważnych skutków dla
zdrowia lub symptomów, które mogłyby osłabić zdolność do
normalnego działania
ERPG -1 – do 1 godz. brak ubocznych skutków albo skutek chwilowy
dla zdrowia
Możliwa zmiana położenia strefy ERPG – 3
Możliwa zmiana położenia strefy ERPG – 2
Możliwa zmiana położenia strefy ERPG - 1
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Podatność obszaru na zagrożenia
Opracowanie
zagrożenia

metod

szacowania

podatności

obszaru

na

Podatność obszaru (terenu) na zagrożenia - stopień, w jakim oddziałujące na
obszar ryzyka mogą prowadzić do niepożądanych zdarzeń.
Wyodrębniono 10 kategorii wrażliwych obiektów, oraz stworzono punktację obiektów
ze względu na charakter obiektu, ale również ze względu na kluczowość obiektu na
badanym terenie. Przy nadawaniu ważności punktacji brano pod uwagę
konsekwencje, jakie mogą przy zaistnieniu zagrożenia mieć miejsce.
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Podatność obszaru na zagrożenia

A. KRYTYCZNOŚĆ.
Obszar jest krytyczny, gdy przewidujemy, że zdarzenie biologiczne ma istotny wpływ
na życie ofiar zdarzenia, stan domostw, majątek obywateli, lub na budżet państwa albo
samorządu.
Kryteria krytyczności.

Punkty

Ponad 100 ofiar, w tym przynajmniej jedna osoba śmiertelna lub strata
powyżej 100 000 zł.

20

Od 51 do 100 ofiar lub strata od 70 001 do 100 000 zł.

15

Od 11 do 50 ofiar lub strata od 30 001 do 70 000 zł.

10

Od 1 do 10 ofiar lub strata od 10 000 do 30 000 zł.

8

Strata mniejsza niż 10 000 zł.

3
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Podatność obszaru na zagrożenia

B. WARUNKI ATMOSFERCZNE.
Wpływ czynników meteorologicznych na wielkość zdarzenia biologicznego. Przyjmujemy
średnie wskazania dla danego obszaru z ostatnich 10 lat w danym okresie (nie więcej jak
miesiąc, najlepiej tygodniowy okres).

Kryteria warunków atmosferycznych.

Punkty

Temperatura.

2
1

Kategorie stabilności powietrza.

3
2
1

Wiatr.

2
1
2
1

Wilgotność i opady.

1

Warstwy inwersyjne.

1
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Podatność obszaru na zagrożenia
C. UKSZTAŁTOWANIE TERENU
Na kierunek rozprzestrzeniania się obłoków skażonego powietrza i ich prędkość
znaczny
wpływ
wywiera
ukształtowanie
powierzchni
terenu.
W warunkach stałej kategorii stabilności powietrza, obłok skażony przesuwa się nad
pagórkowatym terenem i wzdłuż dolin i omija takie przeszkody jak np. góry.
Niebezpieczne stężenia mogą utrzymywać się w rozpadlinach, obniżeniach terenu i
rowach. Szybkość ich przesuwania jest zmniejszona w terenie pofałdowanym,
pokrytym wysokimi trawami i zaroślami. Teren płaski pozwala na przemieszczanie się
równomierne i niezakłócone.

Kryteria ukształtowania terenu.

Punkty.

Teren równinny.

2

Teren górzysty.

1

Doliny, rozpadliny, rowy, obniżenia terenu.

2

Teren zadrzewiony.

1

D. TYP ZDARZENIA
Zdarzenia chemiczne możemy podzielić na dwa typy. Jeden typ to zdarzenie
powodujące skażenie powietrza, a drugi typ to zdarzenie powodujące skażenie
terenu.
Kryteria typów zdarzenia.

Punkty.

Zdarzenie powodujące skażenie powietrza.

5

Zdarzenie powodujące skażenie terenu.

5
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Podatność obszaru na zagrożenia
E. TYP ŚRODKA TRUJĄCEGO
Ludność w przypadku skażenia środkami trującymi w zależności od położenia
w stosunku do rejonu zdarzenia, może być narażona na zagrożenia: ciekłym środkiem
trującym,
parami
środka
trującego
lub
jednocześnie
jednym
i drugim.
Kryteria typu środka trującego.

Punkty.

Ciekły środek trujący.

2

Pary środka trującego.

1

Ciekły i pary środka trującego.

3

Trwały środek trujący.

1

Nietrwały środek trujący.

2

F. INFRASTUKTURA BUDOWLANA
Na kierunek rozprzestrzeniania się obłoków skażonego powietrza i ich prędkość
znaczny wpływ wywiera infrastruktura terenu. W warunkach stałej kategorii stabilności
powietrza,
obłok
skażony
przesuwa
się
równomiernie
w terenie mało zabudowanym i omija takie przeszkody jak budynki. W terenie mocno
zabudowanym niebezpieczne stężenia mogą utrzymywać się na placach czy wolnych
przestrzeniach miejskich.
Kryteria infrastruktury budowlanej.

Punkty.

Teren mało zabudowany.

3

Teren średnio zabudowany.

2

Teren o dużej zabudowie.

1
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G. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
Kryteria infrastruktury technicznej.

Punkty

Małej wielkości zakłady chemiczne.

5

Średniej wielkości zakłady chemiczne.

8

Dużej wielkości zakłady chemiczne.

15

Drogi krajowe.

3

Drogi wojewódzkie.

3

Drogi powiatowe.

2

Drogi gminne.

1

Drogi miejskie.

3

Transport kolejowy.

3

Stacje przeładunkowe.

5

Inne obiekty stwarzające zagrożenie chemiczne.

2

H. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA.
Liczony w ilości mieszkańców na km².
Kryteria gęstości zaludnienia.

Punkty

≤ 1000

1

1000 - 2000

5

2000 – 3000

8

3000 – 4000

12

≥ 4000

15
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I. PRZYGOTOWANIE
Przygotowanie terenu pod względem możliwości ostrzegania i alarmowania ludności
liczone w % ostrzeganej i alarmowanej ludności.
Kryteria przygotowania.

Punkty

Syreny alarmowe.
≤ 40%

8

40% - 50%

5

50% - 75%

2

≥ 75%

1

Radio.
≤ 40%

4

40% - 50%

3

50% - 75%

2

≥ 75%

1

TV
≤ 40%

4

40% - 50%

3

50% - 75%

2

≥ 75%

1
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I. PRZYGOTOWANIE c.d.
Przygotowanie terenu pod względem możliwości ostrzegania i alarmowania ludności liczone
w % ostrzeganej i alarmowanej ludności.
Kryteria przygotowania.

Punkty

Telefonia komórkowa
≤ 40%

4

40% - 50%

3

50% - 75%

2

≥ 75%

1

J. POWRÓT DO STANU PRZED ZDARZENIEM CHEMICZNYM.
Miarą zdolności powrotu obszaru do stanu normalnego po zdarzeniu chemicznym jest czas,
w którym obszar powraca do swojego normalnego funkcjonowania.
Kryteria zdolności powrotu do stanu normalnego.

Skala.

≤ miesiąc.

2

1 - 6 miesięcy.

4

6 – 12 miesięcy.

6

≥ rok

10
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Obliczanie wskaźnika szacowania podatności obszaru na zagrożenia.
WP = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J
Proponowany wskaźnik podatności obszaru na zagrożenia

Stopień podatności

Punkty

Niski I stopnia

≤ 30

Niski II stopnia

30 – 35

Niski III stopnia

35 - 40

Średni I stopnia

40 - 55

Średni II stopnia

55 – 65

Średni III stopnia

65 – 80

Wysoki I stopnia

80 – 90

Wysoki II stopnia

90 – 100

Wysoki III stopnia

≥ 100
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Metody oceny zagrożeń
Opracowanie metod oceny zagrożeń (związanych z katastrofami
naturalnymi, awariami technicznymi i innymi) skutkujących
skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub promieniotwórczymi
Sposób monitorowania rodzaju i stopnia zagrożeń oraz wykrywania i identyfikacji
zdarzeń przez nie spowodowanych zależy od ich natury, rozumianej jako sposób ich
fizyko – chemicznego oddziaływania na człowieka i środowisko.
Z tego względu możemy wyróżnić, między innymi, następujące rodzaje (grupy)
zagrożeń:
biologiczne – awarie lub akty sabotażu w laboratoriach i instytucjach naukowo –
badawczych zajmujących się badaniami bakterii i wirusów, a w związku z tym i
przechowujących substancje biologicznie niebezpieczne (wirusy chorób itp.);
chemiczne – awarie w zakładach przemysłowych, laboratoriach, magazynach,
składowiskach substancji chemicznych, transporcie: kolejowym, drogowym,
morskim, lotniczym, rurociągowym;
radiacyjne – wypadki i awarie naturalnych źródeł promieniowania, w elektrowniach
jądrowych, w zakładach posiadających substancje radioaktywne;
34

Metody oceny zagrożeń
Rodzaje zagrożeń c.d.:
pożarowe – budynków mieszkalnych, wielkoobszarowe lasów, zakładów lub
obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, magazynów itp.;
hydrologiczno - meteorologiczne – powodzie, silne wiatry i huragany, długotrwałe
występowanie ekstremalnych temperatur, wyładowania atmosferyczne, susze,
intensywne opady atmosferyczne (śniegu lub deszczu), zjawiska lodowe na rzekach,
jeziorach i zbiornikach wodnych itp.;
uszkodzenia, awarie i katastrofy infrastruktury technicznej – katastrofy
budowlane, katastrofy górnicze, awarie i uszkodzenia infrastruktury technicznej,
gazowej, wodno – kanalizacyjnej, oczyszczania miast, elektroenergetycznej,
paliwowej, sieci telekomunikacyjnej i informacyjnej;
katastrofy komunikacyjne – drogowe, kolejowe, lotnicze, wodne;
bezpieczeństwa publicznego - uprowadzenia, uwięzienia, blokady szlaków
komunikacyjnych, nielegalne zgromadzenia, imprezy masowe (sportowe,
artystyczno – rozrywkowe itp.), okupacje obiektów, niepokoje i zamieszki na tle
religijnym, rasowym itp.
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Metody oceny zagrożeń
Dla oceny skutków ww. zagrożeń proponuje się zastosować kryterium
wielkości, stosowane w ewidencjonowaniu zdarzeń w systemie
wspomagania decyzji Państwowej Straży Pożarnej, tj.:
Małe – zdarzenia o ograniczonym zakresie działań podmiotów Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego (KSRG) prowadzone bez użycia sprzętu specjalnego, z
wyjątkiem urządzeń wykrywczo - pomiarowych, które nie wykazały występowania
zagrożenia podczas wykonywania pomiarów;
Lokalne – nagłe uszkodzenia urządzeń, maszyn, pojazdów, obiektów, itp., które
powodują zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub skażenie środowiska
wymagające interwencji podmiotów KSRG, w których:
✓ wystąpiła nie więcej niż 1 ofiara śmiertelna,
✓ wystąpiły nie więcej niż 3 osoby, które zostały zabrane przez ZRM z miejsca
zdarzenia lub przekazane jednostkom ochrony zdrowia,
✓ brały udział nie więcej niż 4 zastępy;
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Średnie – nagłe uszkodzenia urządzeń, maszyn, pojazdów, obiektów, itp., które
powodują zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub skażenie środowiska
wymagające interwencji podmiotów KSRG, w których:
✓ wystąpiło od 2 do 3 ofiar śmiertelnych,
✓ wystąpiło od 4 do 10 osób, które zostały zabrane przez ZRM z miejsca zdarzenia
lub przekazane jednostkom ochrony zdrowia,
✓ brało udział od 5 do 12 zastępów,
✓ brała udział jedna grupa specjalistyczna.
Duże - nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, podczas którego wystąpiło zbiorowe
zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego wymagające
interwencji podmiotów KSRG mniejszych od batalionu (72 - 480 ratowników),
a przekraczające parametry miejscowego zagrożenia średniego.
Gigantyczne lub klęska żywiołowa - nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, podczas
którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska
naturalnego wymagające interwencji podmiotów KSRG w sile co najmniej
batalionu.
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Podsumowanie
Nr etapu według Umowy – III; Nr zadania w etapie według Umowy – 1; Nr zadania według kolejności – 6

Opracowanie metodyki wykorzystującej produkty powstałe w wyniku projektu oraz propozycji zmian
legislacyjnych
✓
Przygotowanie procedury wykorzystania systemu teleinformatycznego WAZkA,
✓
Przygotowanie rekomendacji zmian legislacyjnych umożliwiających wykorzystanie go do wspomagania prac
podmiotów wchodzących w skład KSWSiA.
✓
Demonstracja funkcjonowania systemu WAZkA opracowanego w czasie realizacji projektu.
Zadanie będzie składać się:
✓
Opracowania metodyki wykorzystania systemu WAZkA, wspomagającego prace podmiotów wchodzących w
skład KSWSiA w ramach ćwiczeń i rzeczywistych zagrożeń;
✓
Przeprowadzenia demonstracji systemu WAZkA;
✓
Przygotowania rekomendacji zmian legislacyjnych umożliwiających wykorzystanie systemu WAZkA
wspomagającego prace podmiotów wchodzących w skład KSWSiA;
✓
Opracowanie instrukcji użytkowania systemu WAZkA.
Rezultaty zadań:
✓
demonstracja funkcjonowania systemu teleinformatycznego WAZkA;
✓
metodyka wykorzystania systemu WAZkA;
✓
rekomendacje zmian legislacyjnych umożliwiających wykorzystanie systemu WAZkA wspomagającego prace
podmiotów wchodzących w skład KSWSiA;
✓
instrukcja użytkowania systemu teleinformatycznego WAZkA.
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