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Musimy przede wszystkim przejæ od kultury reagowania do kultury prewencji.
...Podobnie jak zmniejszanie zagro¿enia wojnami,
prewencja w zakresie klêsk ¿ywio³owych jest imperatywem moralnym.
Kofi Atta Annan
Sekretarz Generalny ONZ

Wstêp
Ka¿de pañstwo, ka¿de spo³eczeñstwo jest w jakim stopniu nara¿one na katastrofalne w
skutkach wydarzenia powodowane przez si³y natury lub cz³owieka. W grudniu 2004 roku
mieszkañcy wybrze¿y Oceanu Indyjskiego tracili ¿ycie, zdrowie i dobytek w wyniku trzêsienia ziemi i potê¿nej fali tsunami. Bolesnym dowiadczeniem dla wielu Polaków by³a powód
w lipcu 1997 roku. Bardzo czêsto docieraj¹ do nas wiadomoci o ró¿nych klêskach ¿ywio³owych, które, jak te dwie wymienione, spadaj¹ na nieprzygotowanych ludzi i ujawniaj¹
nieporadnoæ miêdzynarodowych i pañstwowych struktur organizacyjnych, s³u¿b i systemów odpowiedzialnych za dzia³ania zwi¹zane z sytuacjami kryzysowymi.
Uznaj¹c wa¿noæ i pilnoæ potrzeb w tym zakresie, Organizacja Narodów Zjednoczonych wprowadza w ¿ycie miêdzynarodow¹ strategiê zmniejszania skutków klêsk ¿ywio³owych (UN Report, 2005). Strategiê tê okrelaj¹ dokumenty przyjête przez wiatow¹ konferencjê w Japonii w styczniu 2005 roku, którymi s¹:
m deklaracja Hyogo,
m ramowy program dzia³añ w latach 20052015 Kszta³towanie odpornoci narodów i
spo³ecznoci na klêski ¿ywio³owe.
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Stanowi¹ one wynik wspó³pracy i negocjacji z udzia³em rz¹dów, miêdzynarodowych
organizacji i grup ekspertów. Zakres planowanych dzia³añ uwzglêdnia piêæ nastêpuj¹cych
priorytetów:
m zmniejszanie ryzyka klêsk ¿ywio³owych osi¹gane na poziomie krajowym i lokalnym
przy mocnym wsparciu instytucjonalnym,
m okrelanie, szacowanie i monitorowanie ryzyka klêsk ¿ywio³owych oraz ulepszanie
wczesnego ostrzegania,
m stosowanie wiedzy, innowacji i edukacji dla tworzenia kultury bezpieczeñstwa i odpornoci na wszystkich poziomach,
m ograniczanie wp³ywu podstawowych czynników ryzyka,
m wzmacnianie przygotowania do klêsk ¿ywio³owych celem lepszego reagowania na nie.
Uznaje siê, ¿e odpowiedzialnoæ za realizacjê strategii ponosz¹ g³ównie poszczególne pañstwa, a zw³aszcza ich struktury administracji publicznej, rodowiska naukowe i spo³eczeñstwa obywatelskie. Strategia ONZ ma niew¹tpliwie wp³yw na ustawodawstwo i dzia³ania
Unii Europejskiej oraz jej Pañstw Cz³onkowskich, w tym Polski.

Zarz¹dzanie kryzysowe
Sprawy dotycz¹ce zarz¹dzania kryzysowego wymagaj¹ w Polsce pilnego uregulowania
(Marczuk, 2005). Zgodnie z rekomendacj¹ Rady Bezpieczeñstwa Narodowego podjêt¹ w
styczniu roku 2006, planuje siê wznowienie i pilne zakoñczenie prac nad ustaw¹ o bezpieczeñstwie obywateli i zarz¹dzaniu kryzysowym. Jej pierwotny poselski projekt przedstawiony w kwietniu roku 2004 wprowadza nastêpuj¹ce podstawowe definicje w tym zakresie:
m zarz¹dzanie kryzysowe  dzia³alnoæ polegaj¹ca na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym
lub przejmowaniu nad nimi kontroli i kszta³towaniu ich przebiegu w drodze zaplanowanych
dzia³añ oraz na odtworzeniu zasobów lub przywróceniu im ich pierwotnego charakteru;
m sytuacja kryzysowa  stan narastaj¹cej destabilizacji, niepewnoci i napiêcia spo³ecznego, charakteryzuj¹cy siê naruszeniem wiêzi spo³ecznych, mo¿liwoci¹ utraty kontroli nad
przebiegiem wydarzeñ oraz eskalacji zagro¿enia, a w szczególnoci sytuacjê stwarzaj¹c¹
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia, mienia, dziedzictwa kulturowego lub infrastruktury krytycznej, w tym spowodowan¹ zdarzeniem o charakterze terrorystycznym;
m zasoby  ludzie zdolni do pracy, narzêdzia pracy, infrastruktura, finanse i rodki materialne oraz bazy danych i systemy informacyjne;
m infrastruktura krytyczna  urz¹dzenia, instalacje i us³ugi powi¹zane ze sob¹ wiêzami
funkcjonalnymi, kluczowe dla bezpieczeñstwa pañstwa i jego obywateli oraz zapewnienia
sprawnego funkcjonowania organów w³adzy i administracji publicznej, a tak¿e instytucji
i przedsiêbiorców; infrastruktura krytyczna obejmuje w szczególnoci systemy:
a) zaopatrzenia w energiê i paliwa,
b) telekomunikacyjne,
c) gromadzenia i przekazywania informacji,
d) bankowe i finansowe,
e) zaopatrzenia w ¿ywnoæ i wodê oraz opieki zdrowotnej,
f ) transportowe i komunikacyjne,
g) ratownicze oraz zapewniaj¹ce funkcjonowanie organów w³adzy publicznej.
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W artykule niniejszym zarz¹dzanie kryzysowe rozpatruje siê w aspekcie klêsk ¿ywio³owych. Ich definicje podaje ustawa o stanie klêski ¿ywio³owej z dnia 18 kwietnia 2002 roku:
m klêska ¿ywio³owa  katastrofa naturalna lub awaria techniczna, której skutki zagra¿aj¹
¿yciu lub zdrowiu du¿ej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo rodowisku na
znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mog¹ byæ skutecznie podjête tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych rodków, we wspó³dzia³aniu ró¿nych organów i instytucji oraz specjalistycznych s³u¿b i formacji dzia³aj¹cych pod jednolitym kierownictwem;
m katastrofa naturalna  zdarzenie zwi¹zane z dzia³aniem si³ natury, w szczególnoci wy³adowania atmosferyczne, wstrz¹sy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,
d³ugotrwa³e wystêpowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, po¿ary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystêpowanie szkodników, chorób rolin lub zwierz¹t albo chorób zakanych ludzi
albo te¿ dzia³anie innego ¿ywio³u;
m awaria techniczna  gwa³towne nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urz¹dzenia technicznego lub systemu urz¹dzeñ technicznych powoduj¹ce przerwê
w ich u¿ywaniu lub utratê ich w³aciwoci.
Ustawa wyjania dodatkowo, ¿e katastrof¹ naturaln¹ lub awari¹ techniczn¹ mo¿e byæ
równie¿ zdarzenie wywo³ane dzia³aniem terrorystycznym.
W skali spo³eczeñstwa ryzyko (risk), rozumiane jako niebezpieczeñstwo wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej (disaster) i w konsekwencji sytuacji kryzysowej, jest zale¿ne od wielkoci
zagro¿eñ (hazard) oraz stopnia wra¿liwoci (vulnerability) jako podatnoci (braku odpornoci) spo³eczeñstwa na te zagro¿enia. Tak rozumiana wra¿liwoæ spo³eczeñstwa zale¿y z
kolei od zarz¹dzania kryzysowego, które powinno prowadziæ do zmniejszania wra¿liwoci
spo³eczeñstwa i tym samym do zwiêkszania jego odpornoci w sytuacjach kryzysowych.
Zagro¿enia nasilaj¹ siê i wystêpuj¹ z czêstoci¹ zale¿n¹ od wielu czynników, w tym od
po³o¿enia geograficznego i poziomu cywilizacyjnego. Po jednych zagro¿eniach pojawiaj¹ siê
inne. Dla ka¿dego z nich zarz¹dzanie kryzysowe powinno obejmowaæ pewien cykl dzia³añ,
który na ogó³ przedstawiany jest w podziale na cztery fazy, co ilustruje rysunek 1:
1) fazê zapobiegania, która polega na zmniejszaniu prawdopodobieñstwa wyst¹pienia
sytuacji kryzysowej oraz ograniczaniu mo¿liwych strat i obejmuje w szczególnoci
m identyfikacjê zagro¿eñ oraz okrelanie ich róde³,
m monitorowanie zjawisk mog¹cych stanowiæ ród³a zagro¿eñ,
m analizê ryzyka i prognozê skutków zagro¿eñ,
m bilansowanie dostêpnych zasobów,
m planowanie dzia³añ zapobiegawczych;
2) fazê przygotowania, która obejmuje planowanie oraz gromadzenie odpowiednich zasobów i
zdolnoci niezbêdnych dla reagowania w czasie sytuacji kryzysowej i uwzglêdnia w szczególnoci
m opracowanie planów i procedur,
m tworzenie warunków sprawnego zarz¹dzania kryzysowego oraz przetrwania ludnoci,
m organizacjê systemów ³¹cznoci, monitorowania i ostrzegania,
m szkolenie podmiotów przewidzianych do realizacji dzia³añ i edukacja ludnoci;
3) fazê reagowania maj¹cej na celu udzielanie pomocy i ograniczanie strat i obejmuj¹cej
w szczególnoci
m uruchomienie i stosowanie odpowiednich procedur oraz dzia³ania ratownicze,
m podejmowanie dzia³añ w stanie wy¿szej koniecznoci,
m koordynacjê dzia³añ;
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4) fazê odbudowy, która polega na racjonalnym przywracaniu stanu istniej¹cego przed
sytuacj¹ kryzysow¹ i obejmuje w szczególnoci
m szacowanie szkód i strat,
m uruchomienie i realizowanie programów pomocy dla poszkodowanej ludnoci,
m odtwarzanie infrastruktury i zapewnienie jej funkcjonowania,
m odtwarzanie i uzupe³nianie zasobów,
m sporz¹dzanie analiz i raportów.

Informacja przestrzenna w zarz¹dzaniu kryzysowym
We wszystkich podanych wy¿ej fazach, a nawet we wszystkich dzia³aniach objêtych tymi
fazami niezbêdne jest stosowanie informacji opisuj¹cej w przestrzeni i w czasie obiekty i procesy istotne dla tych dzia³añ, tj. odpowiedniej informacji przestrzennej (Muggenhuber i Mansberger, 2004), która mo¿e tu byæ równie¿ nazywana informacj¹ geoprzestrzenn¹ lub krócej geoinformacj¹. Informacja ta w zarz¹dzaniu kryzysowym charakteryzowaæ siê powinna:
m powszechn¹ dostêpnoci¹, poniewa¿ korzystaæ z niej musi wiele ró¿nych podmiotów
zarz¹dzania kryzysowego, w tym orodki decyzyjne, koordynacyjne i analityczne,
ró¿nego rodzaju s³u¿by, m.in. ratownicze, objête dzia³aniami instytucje i przedsiêbiorstwa, wreszcie ludzie nios¹cy pomoc, zagro¿eni oraz ponosz¹cy ofiary i straty,
m uniwersalnoci¹ stosowania, co wynika z ró¿norodnoci dzia³añ objêtych fazami zarz¹dzania kryzysowego,
m adekwatnoci¹ tematyczn¹ i jakociow¹, tj. pe³nym dostosowaniem pod wzglêdem
zakresu, treci i formy do konkretnych potrzeb konkretnego u¿ytkownika,
m ³atwoci¹ interpretacji, a wiêc jednoznacznoci¹ i zrozumia³oci¹ dla u¿ytkowników o
okrelonym poziomie wiedzy i umiejêtnoci,
m wiarygodnoci¹ i aktualnoci¹, co wi¹¿e siê z mo¿liwoci¹ gronych nastêpstw decyzji podejmowanych na podstawie niew³aciwych informacji.
Pewnym utrudnieniem jest tu fakt, ¿e niezbêdne dane s¹ z regu³y rozproszone i musz¹
byæ pozyskiwane z ró¿nych róde³, z ró¿nych systemów i baz danych.
Szczególne wymagania wzglêdem informacji przestrzennej wystêpuj¹ w fazie reagowania. Wynikaj¹ one z koniecznoci:
m przedstawiania zmiennej sytuacji w warunkach niepewnoci, przy wielu orodkach
decyzyjnych,
m filtrowania informacji celem usuniêcia szkodliwego nadmiaru informacyjnego,
m zapewnienia danych, us³ug i modeli zgodnie z wymogami czasowymi,
m wspomagania koordynacji z³o¿onych operacji wielu jednostek organizacyjnych,
m stosowania wielu rodków ³¹cznoci,
m identyfikacji oraz okrelania po³o¿enia ofiar i ratowników w czasie rzeczywistym.
Przyk³adami produktów przetwarzania informacji przestrzennej stosowanych w ró¿nych
fazach s¹:
m interdyscyplinarne analizy przestrzenne dla zarz¹dzania przestrzennego,
m prognozy i mapy zagro¿eñ, wra¿liwoci i ryzyka,
m modele i wizualizacje terenu oraz poszczególnych obiektów,
m modele i wizualizacje zagro¿eñ,
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m plany zagospodarowania przestrzennego wi¹¿¹ce siê z zarz¹dzaniem kryzysowym, w
tym mapy mikrostref (microzonation),
m plany ewakuacji,
m ewidencje i mapy strat,
m plany odbudowy.

Technologie i infrastruktury informacji przestrzennej
Z punktu widzenia zarz¹dzania kryzysowego na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dynamicznie
siê rozwijaj¹ce technologie geomatyczne, które przedstawione s¹ poni¿ej w podziale na dwie
grupy:
1) technologie GIS obejmuj¹ce
m standardy i specyfikacje informacji geoprzestrzennej (geograficznej),
m infrastruktury informacji przestrzennej (danych przestrzennych);
2) technologie monitorowania i pozycjonowania korzystaj¹ce ze wspó³czesnych osi¹gniêæ
m fotogrametrii i teledetekcji,
m satelitarnego pozycjonowania i nawigacji,
m pomiarów naziemnych.
Miêdzynarodowe normy powsta³e i nadal powstaj¹ce w ramach ISO, uzupe³niane przez
specyfikacje tworzone i upowszechniane przez OGC, stanowi¹ obecnie solidn¹ i szeroko
akceptowan¹ podstawê wszelkich systemów informacji przestrzennej i powinny byæ równie¿ stosowane do celów zarz¹dzania kryzysowego.
Infrastruktury informacji przestrzennej znajduj¹ obecnie szerokie zastosowanie na ró¿nych
terytoriach i w ró¿nych dziedzinach, stanowi¹c praktyczne rozwi¹zanie problemów ujawniaj¹cych siê wskutek dynamicznego postêpu w zakresie geoinformacji i wi¹¿¹cych siê z nagromadzeniem ogromnych zasobów danych w bardzo ju¿ licznych i ró¿norodnych systemach informacyjnych. Istot¹ tych infrastruktur jest umo¿liwienie interoperacyjnoci, czyli wspó³dzia³ania
miêdzysystemowego w sensie organizacyjnym, technicznym i semantycznym. K³adzie siê przy
tym nacisk na u³atwienie wyszukiwania danych przestrzennych, zapewnienie dostêpnoci danych przestrzennych oraz zwi¹zanych z nimi us³ug. Tego rodzaju podejcie w pe³ni odpowiada
wymaganiom scharakteryzowanym w poprzednim rozdziale i odnosz¹cym siê do informacji
przestrzennej w zarz¹dzaniu kryzysowym (Mansourian i inni, 2005).
Warto tu rozró¿niæ dwa rodzaje zastosowañ infrastruktur informacji przestrzennej do
celów zarz¹dzania kryzysowego:
m ju¿ istniej¹ce lub tworzone infrastruktury ogólnego przeznaczenia, a do takich nale¿y
zaliczyæ np. INSPIRE, mog¹ stanowiæ bogate ród³o ³atwo dostêpnych danych spe³niaj¹cych wymagania zarz¹dzania kryzysowego,
m w zale¿noci od potrzeb mog¹ równie¿ powstawaæ infrastruktury specjalnego przeznaczenia, projektowane, realizowane i utrzymywane wy³¹cznie lub g³ównie dla zarz¹dzania kryzysowego, z uwzglêdnieniem ich zasilania przez infrastruktury ogólnego
przeznaczenia.
W dzia³aniach dotycz¹cych wiêkszoci zagro¿eñ, zw³aszcza obejmuj¹cych du¿e obszary,
technologie fotogrametryczne i teledetekcyjne maj¹ obecnie podstawowe znaczenie. Dobór
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w³aciwych technologii powinien byæ uzale¿niony od rodzaju zagro¿enia i fazy dzia³ania
kryzysowego, a zw³aszcza od szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych:
m parametrów okrelaj¹cych obserwacje w przestrzeni (obszar, rozdzielczoæ),
m parametrów okrelaj¹cych obserwacje w czasie (czêstotliwoæ, aktualnoæ),
m wielkoci fizycznych podlegaj¹cych obserwacji,
m sensorów i ich platform,
m produktów i us³ug.
Nieodzowne jest równie¿ stosowanie systemów satelitarnego pozycjonowania i nawigacji, które wspomagaj¹:
m akcje poszukiwawcze i ratownicze,
m rejestrowanie szkód i strat,
m prace fotogrametryczne, teledetekcyjne i pomiary naziemne.
W poszczególnych fazach zarz¹dzania kryzysowego u¿yteczne s¹ równie¿ nowe technologie pomiarów naziemnych, np. skanowania laserowego dla szybkiego okrelenia przemieszczeñ mas ziemnych.
Rozwój poszczególnych technologii stosowanych w zarz¹dzaniu kryzysowym ³¹czy siê
z tendencj¹ do ich integracji z nowoczesnymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi. Przyk³adem jest telegeomatyka (telegeomatics) oraz telegeoprzetwarzanie (telegeoprocessing), których istot¹ jest integracja GIS z technologiami teleinformatycznymi dla
wspierania procesów decyzyjnych w czasie rzeczywistym (Xu i inni, 2002).
Treæ tego rozdzia³u ilustruje rysunek 2 przedstawiaj¹cy infrastrukturê informacji przestrzennej dla zarz¹dzania kryzysowego w jej powi¹zaniu z innymi infrastrukturami, systemami i technologiami, które ³¹cznie stanowi¹ istotny komponent infrastruktury krytycznej. Wyró¿nione zosta³y trzy podstawowe grupy u¿ytkowników:
m organy administracji publicznej odpowiedzialne za zarz¹dzanie kryzysowe a w szczególnoci podporz¹dkowane im orodki koordynacyjne zarz¹dzania kryzysowego,
m s³u¿by, instytucje i firmy wykonuj¹ce zadania w³aciwe poszczególnym fazom zarz¹dzania kryzysowego, m.in. s³u¿by ratownicze,
m ludnoæ znajduj¹ca siê na terytorium objêtym zarz¹dzaniem kryzysowym, która powinna tworzyæ spo³eczeñstwo informacyjne, co w tym przypadku oznacza spo³eczeñstwo zdolne do wiadomego korzystania ze rodków teleinformatycznych.
Infrastruktura informacji przestrzennej przeznaczona dla zarz¹dzania kryzysowego korzysta z systemów i technologii fotogrametrii, teledetekcji, pozycjonowania i nawigacji, a
tak¿e z dostêpnych zasobów danych infrastruktury informacji przestrzennej ogólnego przeznaczenia funkcjonuj¹cej na odpowiednim, dostosowanym do potrzeb poziomie  miêdzynarodowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Infrastruktura INSPIRE, chocia¿ ukierunkowana na potrzeby rodowiskowe, ma takie w³anie ogólne przeznaczenie.

Kierunki i przyk³ady prac rozwojowych
Rozwój zastosowañ technologii i infrastruktur informacji przestrzennej w dziedzinie zarz¹dzania kryzysowego jest przedmiotem zainteresowania w wielu krajach. Z polskiego punktu
widzenia godne uwagi s¹ w szczególnoci inicjatywy i projekty realizowane w Unii Europejskiej. Podstawowe znaczenie maj¹ wielkie i znane przedsiêwziêcia dotycz¹ce:
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infrastruktury informacji przestrzennej INSPIRE obejmuj¹cej Pañstwa Cz³onkowskie
Unii oraz zawieraj¹cej dane przestrzenne i zwi¹zane z nimi us³ugi przydatne w zarz¹dzaniu kryzysowym,
programu globalnego monitorowania dla bezpieczeñstwa i rodowiska GMES, który
uwzglêdnia us³ugi w zakresie zarz¹dzania kryzysowego (Linsenbarth, 2006).
europejskiego systemu nawigacyjnego Galileo o zasiêgu globalnym, w którym przewiduje siê us³ugi znajduj¹ce zastosowanie w zarz¹dzaniu kryzysowym, m.in. w akcjach poszukiwawczych i ratownictwie.

Szósty Program Ramowy Badañ i Rozwoju Technicznego UE (20022006) obejmuje
projekty podporz¹dkowane priorytetowi P2 (IST) Technologie spo³eczeñstwa informacyjnego, a w tym opisane ni¿ej projekty w zakresie zarz¹dzania kryzysowego.
1. ORCHESTRA m Otwarta architektura i infrastruktura danych przestrzennych dla zamrz¹dzania ryzykiem. Tematyka tego projektu wi¹¿e siê z INSPIRE i GMES obejmuj¹c:
m us³ugi przetwarzania danych przestrzennych dla zarz¹dzania kryzysowego,
m stosowanie ontologii celem zwiêkszenia interoperacyjnoci semantycznej w zarz¹dzaniu kryzysowym.
2. OASIS  Otwarty zaawansowany system dla zarz¹dzania kryzysowego. W sk³ad projektu wchodz¹:
m analizy potrzeb u¿ytkowników,
m koncepcjê architektury systemu znajduj¹cej zastosowanie na ró¿nych poziomach 
europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym,
m opracowanie dwóch systemów prototypowych oraz ocena wyników wdro¿enia.
3. WIN  Zintegrowany projekt rozleg³ej sieci informacyjnej dla zarz¹dzania ryzykiem.
Projekt ten:
m nawi¹zuje do koncepcji europejskiej infrastruktury informacyjnej zarz¹dzanie ryzykiem,
m proponuje model danych dla podstawowych rodzajów zarz¹dzania ryzykiem w Europie,
m rozpatruje architekturê sieci przyjmuj¹c za podstawê wspó³czesne osi¹gniêcia technologiczne (Web, Grid),
m obejmuje budowê prototypów realizowan¹ przy uwzglêdnieniu wyników projektu
ORCHESTRA oraz projektu us³ug informacyjnych dla rodowiska morskiego i przybrze¿nego The Marine and Coastal Environment Information Services.
W programie GMES realizowana jest inicjatywa EURORISK maj¹ca na celu doskonalenie
treci i us³ug informacyjnych dla zarz¹dzania kryzysowego g³ównie na podstawie satelitarnych danych teledetekcyjnych. Inicjatywa ta obejmuje m.in. projekty (Saint Vincent i Grazzini, 2005):
m RISK-EOS, który dotyczy powodzi i po¿arów,
m PREVIEW, który ukierunkowany jest na inne zagro¿enia.
Jako pozaeuropejskie przyk³ady w tym zakresie mo¿na wymieniæ:
m projektowanie i wdra¿anie infrastruktury informacji przestrzennej w Iranie (Mansourian i inni, 2005),
m stosowanie danych geologicznych i meteorologicznych w infrastrukturach informacji
przestrzennej celem prognozowania zagro¿eñ w Chinach (Zhao i inni, 2005),
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liczne zastosowania technologii informacji przestrzennej do zarz¹dzania kryzysowego
w Malezji (Mansor i inni, 2004),
m kanadyjski program CANSARP Canadian Search and Rescue Planning korzystaj¹cy
z teledetekcji dla operacji poszukiwawczych i ratowniczych na morzu,
m program NASA i Departamentu Transportu USA maj¹cy na celu stosowanie technologii teledetekcyjnych, m.in. z wykorzystaniem SAR Synthetic Aperture Radar i UAV
Unmanned Airborne Vehicles, w zarz¹dzaniu kryzysowym dotycz¹cym transportu i
zwi¹zanym g³ównie z trzêsieniami Ziemi (Thirumalai, 2003).
W Polsce znane s¹ wyniki projektu OSIRIS realizowanego z udzia³em Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytutu Psychologii PAN i Starostwa w K³odzku w ramach
Pi¹tego Programu Ramowego Badañ i Rozwoju Technicznego UE. Projekt ten dotyczy³ zarz¹dzania kryzysowego w zakresie zagro¿eñ powodziowych przy pomocy nowych technologii teleinformatyki, GIS i GPS (Madej i Konieczny, 2003).
m

Podsumowanie
Problematyka informacji przestrzennej oraz zwi¹zanych z ni¹ technologii jest szeroka, a
jej szczegó³owe przedstawienie przekracza ramy objêtociowe tego artyku³u. Jego treæ
ogranicza siê zatem do syntetycznego i w miarê kompleksowego ujêcia tej problematyki.
Wród mo¿liwych wniosków godne uwagi s¹ zw³aszcza dwa nastêpuj¹ce:
m technologie geomatyczne osi¹gnê³y poziom rozwoju umo¿liwiaj¹cy skuteczne wspomaganie zarz¹dzania kryzysowego,
m infrastruktury informacji przestrzennej stanowi¹ wartociowy komponent infrastruktury krytycznej pañstwa.
Autor wyra¿a nadziejê, ¿e artyku³ wzbudzi zainteresowanie rodowisk zajmuj¹cych siê
problematyk¹ geoinformacji w zarz¹dzaniu kryzysowym i bêdzie stanowi³ przyczynek do
prac nad ustaw¹ o bezpieczeñstwie obywateli i zarz¹dzaniu kryzysowym. Intencj¹ autora
jest, aby artyku³ ten sta³ siê równie¿ impulsem do udzia³u polskich specjalistów z tej dziedziny
w Siódmym Programie Ramowym Badañ i Rozwoju Technicznego UE, który zostanie uruchomiony pod koniec roku 2006.
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Summary
The essence of crisis management constitute activities consisting in preventing crisis situations, influencing their course and in restricting and removing their effects. This paper takes into account crisis
situations connected with natural disasters, i.e. natural calamities or technical failures which pose
health and life threat for considerable number of people and threaten important property and environment.
In crisis management a few stages may be distinguished, in particular:
m the prevention stage consisting in reducing probability of crisis situation to occur and in restricting
possible losses,
m the preparation stage, comprising planning appropriate procedures and creating adequate resources and capabilities necessary for proper reaction to the crisis situation,
m the reaction stage aimed at providing emergency assistance and limiting losses,
m the reconstruction stage, when damages and losses are registered, assistance programmes are
implemented and reconstruction is under way.
To be efficient and effective, crisis management has to be supported by proper spatial information
systems providing all necessary data, their scope depending on the stage of crisis management, the
type of natural disaster and its scale. Under present conditions, spatial information infrastructures
and the technologies connected with them, which ensure interoperability, or joint technical, semantic
and organisational operation of systems, are particularly useful. This paper presents the actual state
and development directions in this respect, making reference to INSPIRE and taking advantage of the
experience arising from other projects, particularly European ones. Summing up, it may be stated
that:
m geomatic technologies reached the level of development allowing them to effectively support crisis
management,
m spatial information infrastructures constitute a valuable component of critical infrastructure of the
state.
prof. dr hab. Jerzy Gadzicki
gazdzicki@post.pl

28

Jerzy Gadzicki

Rys. 1. Cykl zarzadzania kryzysowego

Rys. 2. Schemat pokazuj¹cy infrastrukturê informacji przestrzennej dla zarz¹dzania kryzysowego
(kolor czerwony) w powi¹zaniu z jej u¿ytkownikami (kolor zielony) oraz innymi infrastrukturami
(kolor z³oty) oraz systemami i technologiami (kolor niebieski) wspieraj¹cymi zarz¹dzanie kryzysowe

