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Ocena wystêpuj¹cych zagro¿eñ
na terenie województwa ma³opolskiego
Charakterystyka zagro¿eñ po¿arowych i miejscowych zagro¿eñ
Liczba interwencji podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpo¿arowej w województwie ma³opolskim w okresie ostatnich kilku lat utrzymuje siê na zbli¿onym, doæ wysokim poziomie, co pokazano w poni¿szych zestawieniach. W zwi¹zku m.in. z rozwojem
cywilizacyjnym (przemys³, transport), widoczna jest wiêksza liczba wystêpuj¹cych miejscowych zagro¿eñ nad liczb¹ po¿arów.
Kierunki dzia³añ w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej, wynikaj¹ miêdzy innymi z rodzaju wystêpuj¹cych zagro¿eñ oraz czêstotliwoci ich wystêpowania. Jednym ze wskaników,
jest liczba po¿arów oraz miejscowych zagro¿eñ w poszczególnych rodzajach obiektów.
Tabe la 1. Liczba inte rwe ncji w latach 20022005 oraz do 30 kwie tnia 2006 r.
Lp.

Rok

Zdarzenia

Po¿ary

Miejscowe
zagro¿enia

Alarmy fa³szywe

1

2002

26150

9120

15974

1056

2

2003

30409

13525

15782

1102

3

2004

28140

7737

19438

965

4

2005

28770

10962

16754

1054

5

2006

10637

3352

6966

319
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Tabe la 2. Liczba po¿arów w pos zcze gólnych
rodzajach obie któw  dane za lata 20042005
Obiekty

Liczba po¿arów
2004 r.

2005 r.

18 5

198

14 5 2

1732

Obiekty produkcyjne

131

179

Obiekty magazynowe

74

62

rodki transportu

459

533

Lasy

161

243

Uprawy, rolnictwo

17 2 9

2644

Inne

3019

5369

Obiekty u¿ytecznoci publicznej
Obiekty mieszkalne

Tabe la 3. Liczba mie js cowych zagro¿e ñ w pos zcze gólnych rodzajach obie któw  dane za lata 20042005
Obiekty

Liczba
miejscowych zagro¿eñ
2004 r.

2005 r.

Obiekty u¿ytecznoci publicznej

1790

1832

Obiekty mieszkalne

6504

5299

209

148

Obiekty produkcyjne
Obiekty magazynowe
rodki transportu
Lasy
Uprawy, rolnictwo
Inne

85

81

4177

4307

45

48

507

272

6121

4768

Dane zawarte w tabelach 2 i 3 wskazuj¹, ¿e najwiêksza liczba po¿arów powstaje w
rolnictwie, oraz w obiektach mieszkalnych, przy czym dominuj¹ po¿ary ma³e (89% w roku
2005 i 92 % w roku 2006).
Nieco odmienna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do miejscowych zagro¿eñ, które
wystêpuj¹ najczêciej w obiektach mieszkalnych oraz rodkach transportu. Obecne uregulowania prawne wykluczaj¹ jednak mo¿liwoæ prowadzenia czynnoci kontrolno-rozpoznawczych przez organy PSP w tych obiektach. W tym wypadku pozostaje g³ównie oddzia³ywanie o charakterze informacyjnym.

Zagro¿enie powodziowe
W opracowanym w 2003 roku planie zagospodarowania przestrzennego województwa
(Urz¹d Marsza³kowski, 2003), Ma³opolska zosta³a uznana za obszar szczególnie zagro¿ony
podwoziami, z poziomem zagro¿enia wy¿szym, o co najmniej 15% od przeciêtnego zagro¿enia powodziowego w Polsce. Na ogóln¹ liczbê 182 gmin województwa 146 jest zagro¿onych podwoziami, co stanowi 80%. W szczególnym stopniu zagro¿one jest ok. 48% powierzchni województwa. W zale¿noci od typu wezbrañ wystêpuj¹cych w Ma³opolsce, zagro¿one s¹ ró¿ne obszary województwa. S¹ to:
m wezbrania opadowo-rozlewne spowodowane opadami ci¹g³ymi, wystêpuj¹ce w po³udniowej i wschodniej czêci województwa; stanowi¹ one zagro¿enie dla powiatów:
limanowskiego, nowos¹deckiego, krakowskiego, tarnowskiego, d¹browskiego, mylenickiego i bocheñskiego,
m wezbrania opadowo-nawalne wywo³ane gwa³townymi ulewami letnimi, które stwarzaj¹ zagro¿enie dla obszarów przyleg³ych do górskich rzek i potoków w powiatach:
limanowskim, nowotarskim, nowos¹deckim, gorlickim i tatrzañskim; na zalanie i miejscowe podtopienia nara¿one s¹ równie¿ powiat chrzanowski, olkuski i krakowski, a
tak¿e wiêkszoæ miast z kanalizacj¹ o s³abej dro¿noci (np. Kraków),
m wezbrania zatorowo-lodowe w wyniku spiêtrzenia wody przez zator lodowy, maj¹
miejsce g³ównie na Popradzie, Dunajcu i niektórych ma³ych ciekach na terenach podgórskich; dotycz¹ powiatów: nowotarskiego, nowos¹deckiego i mylenickiego.
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Zagro¿enia opadami niegu
W miesi¹cu styczniu i lutym na terenie ca³ego kraju wyst¹pi³y wyj¹tkowo obfite i d³ugotrwa³e opady niegu, których konsekwencj¹ by³y liczne przypadki uszkodzeñ konstrukcji
budynków, a nawet ca³kowitych zniszczeñ budowli. W czasie trwaj¹cej ponad miesi¹c akcji
kontrolnej, prowadzonej czêstokroæ przy udziale przedstawicieli Powiatowych Inspektorów
Nadzoru Budowlanego i Policji, dokonano przegl¹du 480 obiektów, g³ównie wielopowierzchniowych hal handlowych, widowiskowo-sportowych itp. W sumie stwierdzono wystêpowanie 67 ró¿nego rodzaju nieprawid³owoci, w tym 46 przypadków zagro¿enia spowodowanego wystêpowaniem grubej pokrywy nie¿nej zalegaj¹cej na dachach budynków. W
zwi¹zku z powy¿szym wydano 12 decyzji administracyjnych nakazuj¹cych usuniêcie stwierdzonych uchybieñ, w 32 przypadkach skierowano wyst¹pienia z informacj¹ o zagro¿eniach
do kompetentnych instytucji. Wskutek interwencji s³u¿b kontrolnych w 77 przypadkach
doranie usuniêto zagro¿enie, przez likwidacjê nawisów lodowych i zrzucenie niegu. W
trakcie dzia³añ kierowano pisemne apele do w³acicieli, zarz¹dzaj¹cych i u¿ytkowników obiektów, w³adz samorz¹dowych oraz mediów o wsparcie dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa.

Zagro¿enie po¿arowe terenów lenych
Na terenie województwa znajduje siê ok. 248 tys. ha lasów pañstwowych i blisko 200
tys. ha lasów prywatnych. Stanowi to ok. 30% powierzchni województwa. Najsilniej zalesione s¹ powiaty: tatrzañski (50%) i nowos¹decki (43%) a najmniej proszowicki (0,9%).
Najwiêksze kompleksy lene znajduj¹ siê w Gorcach, Beskidzie S¹deckim i ¯ywieckim oraz
w Tatrach.
W zdecydowanej wiêkszoci kompleksy lene zosta³y zaliczone do III kategorii zagro¿enia po¿arowego lasów okrelanej jako zagro¿enie po¿arowe ma³e. Niemniej jednak na terenie
kilku powiatów wystêpuj¹ lasy o I i II kategorii zagro¿enia po¿arowego  tj. o zagro¿eniu
po¿arowym bardzo du¿ym i du¿ym, a mianowicie:
m powiat chrzanowski
 I kzp

11% powierzchni powiatu,
m powiat olkuski
 I kzp

36% powierzchni powiatu,
m powiat bocheñski
 II kzp

27% powierzchni powiatu,
m powiat brzeski
 II kzp

18% powierzchni powiatu,
m powiat wielicki
 II kzp

19% powierzchni powiatu.
Dane statystyczne pokazuj¹, ¿e liczba po¿arów lasów nie jest du¿a, bowiem w 2005 r.
³¹cznie wyst¹pi³o 146 po¿arów, przy czym dominowa³y ma³e po¿ary pokrywy gleby (110
przypadków). Zanotowano tylko 12 po¿arów ca³kowitych drzewostanu. Podobnie przedstawia siê sytuacja w roku bie¿¹cym, tj. do 17 maja mia³o miejsce 47 po¿arów; w zdecydowanej wiêkszoci by³y to tak¿e ma³e po¿ary pokrywy gleby (33 przypadki). Nie notowano
po¿arów du¿ych i bardzo du¿ych. Bior¹c pod uwagê liczbê po¿arów w lasach, zdecydowanie przoduj¹ powiaty: olkuski i chrzanowski, na terenie, których w 2005 roku wyst¹pi³o
odpowiednio 61 i 35 po¿arów. Szczególnie zagro¿one pod wzglêdem po¿arowym s¹ obszary
lene zlokalizowane wzd³u¿ dróg publicznych, szlaków kolejowych, oraz w miejscach wypoczynku.
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Zagro¿enie chemiczne i ekologiczne oraz zwi¹zane
z transportem towarów niebezpiecznych
Zagro¿enia ekologiczne w wiêkszoci przypadków s¹ cile zwi¹zane z zagro¿eniami
chemicznymi. Mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce ich g³ówne rodzaje:
m zagro¿enia ekologiczne nielegalnych wysypisk i sk³adowisk mieci,
m zagro¿enia ekologiczne ze strony chemicznych rodków ochrony rolin oraz innych
substancji znajduj¹cych siê w magazynach zak³adów pracy,
m zagro¿enia ekologiczne cieków i zbiorników wodnych stykaj¹cych siê z trasami przewozu substancji niebezpiecznych.
Zagro¿enia w transporcie drogowym wynikaj¹ m.in. z tego, ¿e przez teren województwa
ma³opolskiego przebiega 86 tras drogowych, którymi s¹ przewo¿one substancje niebezpieczne. Dodatkowe zagro¿enie powoduje bardzo du¿e natê¿enie ruchu drogowego, szczególnie na trasie nr 4 oraz bardzo du¿y wzrost ruchu drogowego w aglomeracjach województwa tj. Krakowie, Tarnowie i Nowym S¹czu, a tak¿e du¿e zró¿nicowanie przebiegu dróg od
terenów nizinnych po drogi górskie. Dodatkowym elementem wzmagaj¹cym zagro¿enie w
ruchu drogowym jest po³o¿enie województwa ma³opolskiego przy granicy pañstwa, gdzie w
zwi¹zku z powy¿szym dzia³a 6 przejæ granicznych powoduj¹c, ¿e du¿e nasilenie ruchu
drogowego wystêpuje równie¿ na kierunku pó³noc  po³udnie.
Trasy drogowe, po których najczêciej przewo¿one s¹ substancje niebezpieczne to:
m Kraków  Tarnów
> 270 000 Mg
m Kraków  Olkusz  D¹browa Górnicza
> 250 000 Mg
m Kraków  Owiêcim
> 250 000 Mg
m Kraków  Bochnia  Nowy S¹cz
> 120 000 Mg
m Kraków  Wadowice  Bielsko Bia³a
> 90 000 Mg
m Kraków  Nowy Targ
> 82 000 Mg
W roku 2005 przeprowadzono akcjê kontroln¹ w przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê
transportem towarów niebezpiecznych. Podczas 34 kontroli dokonano lustracji 47 pojazdów
przewo¿¹cych towary niebezpieczne oraz wype³niono 46 list kontrolnych.
W trakcie prowadzonych dzia³añ ujawniono 6 nieprawid³owoci. Ma³a iloæ stwierdzonych usterek wynika z koniecznoci powiadamiania kontrolowanego podmiotu o zamiarze
przeprowadzenia czynnoci kontrolno-rozpoznawczych na 7 dni wczeniej. W praktyce powoduje to pozostawianie w siedzibie przedsiêbiorcy, co najwy¿ej jednego, dobrze wyposa¿onego samochodu. W wielu jednak wypadkach, w wyznaczonym dniu kontroli, na terenie
przedsiêbiorstwa nie pozostaje ¿aden samochód s³u¿¹Tabe la 4. Wybrane towary nie be zpie czcy do transportu towarów niebezpiecznych.
ne , prze wo¿one w du¿ych ilo ciach
Zagro¿enie w transporcie kolejowym spowodowane
na te re nie woje wództwa ma³opols kie go
jest g³ównie tym, ¿e przez teren województwa ma³opolRodzaj towaru
Iloæ [mg/rok]
skiego przebiega 38 tras kolejowych, którymi s¹ przeProdukty naftowe
1 339 825
wo¿one substancje niebezpieczne. Na trasach tych wystêpuj¹ trzy tunele kolejowe zlokalizowane w miejscoMateria³y wybuchowe
93 314
wociach: Tunel ( powiat miechowski) na trasie kolejoMetanol
30 827
wej KrakówKielce, MszalnicaKamionka i ¯egiestów
Chlor
22 925
Andrzejówka (powiat nowos¹decki) na trasach Nowy
Tlen
13 530
S¹czMuszyna i Nowy S¹czGrybów. Dodatkowo na
terenie województwa ma³opolskiego dzia³a jedno koleAmoniak
7 431
jowe przejcie graniczne.
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Dzia³ania ratowniczo-ganicze
W 2005 roku na terenie woj. ma³opolskiego mia³o miejsce ogó³em 28 770 zdarzeñ, w tym
10 962 po¿ary, 16 754 miejscowe zagro¿enia i 1054 fa³szywe alarmy. Miejscowe zagro¿enia
stanowi³y 58%, po¿ary 38%, a fa³szywe alarmy 4% ogó³u zdarzeñ. W porównaniu do 2004
roku nast¹pi³ wzrost ogólnej liczby zdarzeñ o 2,2%. Wed³ug rodzaju zdarzenia wzrost odnotowano w liczbie po¿arów o 41,7%
i w liczbie fa³szywych alarmów
o 19,2%, spadek odnotowano w
liczbie miejscowych zagro¿eñ o
13,8%. Statystycznie stra¿acy w
2005 r. wyje¿d¿ali do zdarzenia co
18 minut, do miejscowego zagro¿enia co 31 minut, do po¿aru co 47
Rys. 1. Zegar zdarzeñ w 2005 roku
minut, a do fa³szywego alarmu co
8 godzin i 20 minut.
Podobnie jak w latach ubieg³ych w zdecydowanej wiêkszoci przypadków zarówno po¿arów (89,17%) jak i miejscowych zagro¿eñ (93,02%) to zdarzenia ma³e. Po¿ary rednie
stanowi³y 10,54% wszystkich po¿arów, po¿ary du¿e i bardzo du¿e stanowi³y ok. 0,3%.
Wród miejscowych zagro¿eñ, zagro¿enia lokalne stanowi³y zaledwie 9,31%, a rednie i
du¿e ok. 0,3%. Miejscowe zagro¿enia gigantyczne stanowi³y 0,04%, lokalne 6,63%, a rednie i du¿e w sumie 0,3%. W grupie fa³szywych alarmów a¿ 68,98% stanowi³y alarmy w
dobrej wierze. Liczba fa³szywych alarmów z instalacji wykrywania utrzymuje siê na sta³ym
poziomie 13,85%. Niepokoj¹cym faktem jest wzrost liczby fa³szywych alarmów  z³oliwych z 15,96% w 2004 r. do 17,17% w 2005 roku.
W bie¿¹cym roku do dnia 31 maja zosta³o zanotowanych ogólnie 12 773 zdarzeñ w tym:
po¿arów  4138, miejscowych zagro¿eñ  8227, fa³szywych alarmów  408.

Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-ganiczego
oraz jego organizacja w województwie ma³opolskim
Dzia³alnoæ Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego reguluje Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999r. (Dz. U. Nr 111, poz. 1311
z dnia 31 grudnia 1999 r.).
Krajowy System Ratowniczo ma na celu ochronê ¿ycia, zdrowia, mienia lub rodowiska
poprzez:
m walkê z po¿arami lub innymi klêskami ¿ywio³owymi,
m ratownictwo: techniczne, chemiczne, ekologiczne, medyczne.
Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego okrelaj¹ wojewódzki i
powiatowe plany ratownicze zatwierdzone odpowiednio przez Wojewodê Ma³opolskiego oraz
Starostów Powiatowych i Prezydentów Miast na prawach powiatu. W planach zawarte s¹
procedury dysponowania, wspó³dzia³ania i likwidacji wystêpuj¹cych na terenie województwa zagro¿eñ.
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KSRG jest zorganizowany na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Poziom wojewódzki i krajowy spe³niaj¹ rolê wspomagaj¹c¹ i koordynuj¹c¹ w sytuacjach
wymagaj¹cych u¿ycia si³ i rodków spoza obszaru danego powiatu lub województwa.
Na poziomie wojewódzkim na terenie woj. ma³opolskiego KSRG tworz¹:
m Komenda Wojewódzka Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie,
m Krajowa Baza Sprzêtu Specjalistycznego i rodków Ganiczych nr 6 w Krakowie,
m Wojewódzki Zespó³ Reagowania Kryzysowego,
m wydzielone si³y i rodki z jednostek organizacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, tworz¹ce centralny i wojewódzki odwód operacyjny zorganizowane w Ma³opolsk¹ Brygadê Odwodow¹.
Dzia³ania podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego na poziomie wojewódzkim wspiera grupa 54 Krajowych Specjalistów ds. Ratownictwa powo³anych przez
Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Krajowy System Ratowniczo-Ganiczy na poziomie wojewódzkim, jest wspomagany
przez 23 podmioty z terenu województwa ma³opolskiego, które realizuj¹ zadania przewidziane dla nich w Wojewódzkim Planie Ratowniczym. W 2005 i 2006 roku grupa podmiotów
wspomagaj¹cych dzia³ania Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego zosta³a powiêkszona o nowe podmioty, tj.:
m Zak³ad Górniczy Poszukiwania Nafty i Gazu w Krakowie,
m 6 Brygadê Desantowo-Szturmow¹,
m Komendê Wojewódzk¹ Policji w Krakowie w zakresie zapobiegania atakom terrorystycznym.
Na poziomie powiatowym Krajowy System Ratowniczo-Ganiczy tworz¹:
m 19 Komend Powiatowych (Miejskich) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej wraz z 32 Jednostkami Ratowniczo-Ganiczymi,
m 313 Jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych KSRG,
m 22 Powiatowe (Miejskie) Zespo³y Reagowania Kryzysowego.
Ponadto w województwie ma³opolskim funkcjonuje Szko³a Aspirantów PSP w Krakowie
podlegajaca Komendantowi G³ównemu PSP, która na co dzieñ wspiera zabezpieczenie operacyjne województwa.
Na poziomie powiatowym w województwie ma³opolskim dzia³ania Krajowego Systemu
Ratowniczo-Ganiczego wspiera 1028 jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, 6 Zak³adowych Stra¿y Po¿arnych oraz 3 Zak³adowe S³u¿by Ratownicze.
Ponadto podmiotami wspó³dzia³aj¹cymi z KSRG na poszczególnych poziomach s¹:
m Policja, Stra¿ Miejska,
m Powiatowe Zespo³y Reagowania Kryzysowego,
m Pogotowie Ratunkowe, Zak³ady Opieki Zdrowotnej i Szpitale,
m Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Wodoci¹gowe,
m S³u¿by Lene,
m WOPR, TOPR, GOPR.
W ubieg³ym roku zaktualizowano Analizê zagro¿eñ województwa ma³opolskiego oraz
Analizê zabezpieczenia operacyjnego województwa ma³opolskiego wg procedury P-2 KG
PSP z dnia 1 lipca 2004 roku dotycz¹cej ustalenia planu sieci jednostek Krajowego Systemu
Ratowniczo-Ganiczego oraz rozmieszczenia specjalistycznego sprzêtu. Na podstawie powy¿szych analiz opracowano Plan sieci podmiotów KSRG oraz rozmieszczenia specjali-
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stycznego sprzêtu. Z przeprowadzonych analiz wynika, ¿e zabezpieczenie operacyjne terenu województwa ma³opolskiego jest na dobrym poziomie.
W celu poprawy zabezpieczenia operacyjnego województwa ma³opolskiego konieczne
jest miêdzy innymi:
m utworzenie nowej jednostki ratowniczo-ganiczej w Krakowie w rejonie Campusu
Uniwersytetu Jagieloñskiego,
m w³¹czenie do KSRG jeszcze 21 jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
m utworzenie dodatkowej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego,
m doposa¿enie istniej¹cych jednostek ratowniczo-ganiczych PSP w specjalistyczny sprzêt
umo¿liwiaj¹cy prowadzenie dzia³añ w zakresie:
 ratownictwa wodno-nurkowego,
 ratownictwa wysokociowego wysokociowego,
 ratownictwa technicznego.

Organizacja Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych i ZSP
Na terenie województwa ma³opolskiego dzia³a ³¹cznie 1341 jednostek OSP, z czego do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego (KSRG) jest w³¹czonych 313 jednostek.
Na terenie województwa ma³opolskiego dzia³a 9 Zak³adowych Stra¿y Po¿arnych. S¹ zlokalizowane przy najwiêkszych zak³adach przemys³owych, w tym rafineriach (Trzebinia,
Glimar), zak³adach chemicznych oraz przy porcie lotniczym w Balicach.

Ma³opolska Brygada Odwodowa
Ma³opolska Brygada Odwodowa jest to zwi¹zek taktyczny wydzielonych jednostek ochrony
przeciwpo¿arowej zorganizowany na potrzeby likwidacji zagro¿eñ przekraczajacycych mo¿liwoci taktyczne poszczególnych powiatów (rys. 2). Funkcjonuje w oparciu o wydany w
2006 roku rozkaz Ma³opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w sprawie zorganizowania odwodu operacyjnego.

Wojewódzkie Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego
W dniu 26 kwietnia 2006 r. Wojewoda Ma³opolski oraz Ma³opolski Komendant Wojewódzki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie podpisali porozumienie w sprawie powierzenia zadañ z zakresu koordynowania ratownictwa medycznego w Ma³opolsce. W myl
tego porozumienia  w celu zapewnienia przez Wojewodê Ma³opolskiego wspó³dzia³ania
wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rz¹dowej i samorz¹dowej dzia³aj¹cych
na obszarze województwa oraz kierowania ich dzia³alnoci¹ w celu zapobiegania zagrozenia
¿ycia i zdrowia  w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP zosta³o utworzone Wojewódzkie
Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego (WCKRM).
Do g³ównych zadañ WCKRM w warunkach codziennej praktyki nale¿eæ bêdzie:
m monitoring bie¿¹cych stanów zasobów ratownictwa medycznego i zaplecza szpitalnego,
m pomoc jednostkom ochrony zdrowia w zakresie specjalistycznej informacji medycznej,
m aktualizacja baz danych,
m udzia³ w æwiczeniach i symulacjach w zakresie ratownictwa medycznego w Ma³opolsce oraz na innych dzia³aniach w tym obszarze.
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Rys. 2. Schemat organizacyjny Ma³opolskiej Brygady Odwodowej

Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego w woj. ma³opolskim
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W przypadku zdarzen o charakterze masowym, zadania WCKRM bêd¹ polegaæ na:
m monitorowaniu zdarzeñ oraz inicjowaniu procedur dzia³ania w tych sytuacjach w odniesieniu do s³u¿b medycznych,
m koordynacji dzia³añ ratownictwa medycznego,
m bie¿¹cej aktualizacji baz danych prowadzonych przez WCKRM,
m przekazywaniu informacji o mo¿liwych kierunkach alokacji poszkodowanych,
m organizacji centrum informacji o ofiarach zdarzenia,
m inicjowaniu organizacji pomocy psychologicznej,
m innych dzia³aniach na tym obszarze.
Funkcjonowanie WCKRM w pe³nym zakresie rozpocznie siê po uzyskaniu rodków finansowych z rezerwy bud¿etu pañstwa, niemniej jednak w dniach wizyty Papie¿a Benedykta
XVI w Ma³opolsce, tj. od 26 do 29 maja 2006 r. WCKRM funkcjonowa³o pilota¿owo w
systemie ci¹g³ym. Obsadê WCKRM w tych dniach stanowili dyspozytorzy oraz lekarze 
stra¿acy PSP.

Zapotrzebowanie na informacje przestrzenne
W ramach sprawnego funkcjonowania KSRG informacje przestrzenne w dzisiejszych
czasach mog¹ i powinny spe³niaæ bardzo wa¿n¹ rolê, szczególnie w nastêpuj¹cych procesach:
m procesie dysponowania si³ i rodków KSRG do zdarzeñ. Na mapie po wpisaniu danego
adresu zdarzenia oraz danego rodzaju sprzêtu powinny siê pojawiæ nastêpuj¹ce informacje:
 w aglomeracjach miejskich najbli¿sze drogi dojazdu z pominiêciem w¹skich garde³
(przejazdy, tunele, prace drogowe, korki w godzinach szczytu i inne),
 o wejciach do obiektu, jego plany z naniesieniem g³ównych wy³¹czników mediów,
najbli¿sze hydranty i itp, dla doje¿d¿aj¹cego na miejsce zdarzenia Kierownika Dzia³añ
Ratowniczych (KDR),
 w terenie wiejskim zostanie wskazana najbli¿sza jednostka wchodz¹ca w sk³ad KSRG
któr¹ mo¿na zadysponowaæ do zdarzenia;
m procesie likwidacji zdarzenia KDR otrzyma informacje o ca³ej infrastrukturze komunalnej
(rozmieszczenie ci¹gów przesy³owych mediów), komunikacyjnej (przebieg dróg), zabudowie (jej rodzaj, gêstoæ), ukszta³towaniu terenu (zalesienie, róznica poziomów, przebieg cieków wodnych);
m procesie kalkulacji si³ i rodków KSRG, jakie powinny zostaæ zadysponowane przy likwidacji zdarzenia w przypadku zdarzeñ na wielkich obszarach; na mapie powinny siê pojawiæ dane dotycz¹ce rozmiarów danego zdarzenia w zadanym czasie (bêdzie to np. rozmiar po¿aru lasu, wielkoæ fali powodziowej i inne);
m procesie ostrzegania i ewakuacji ludnoci cywilnej w przypadku wyst¹pienia powy¿szych zdarzeñ oraz w przypadku niebezpieczeñstwa emisji substancji chemicznych np.
w wyniku wypadku komunikacyjnego czy awarii w zak³adzie przemys³owym wykorzystuj¹cym w procesie technologicznym ww. substancje;
m procesie dokonywania analizy zabezpieczenia terenu chronionego oraz analizy rozmieszczenia si³ i rodków KSRG.
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Summary
The National Firefighting and Rescue System (KSRG) includes firefighting and rescue units, inspections and guards, institutions and other entities, that are ready to voluntarily participate in rescue
operations of based on a civil law agreement . It is an integral part of the state internal security system,
including life, health, property and environment protection as well as forecasting, identifying and
fighting fires, natural disasters and other local threats.
The main aim of the National Firefighting and Rescue System is to fight fires and different natural
disasters as well as to eliminate local threats, including technical, chemical, ecological and medical
rescue operations.
The firefighting system covers a number of planning and organizational operations and applying the
extinguishing methods necessary to decrease and eliminate fire - threat.
The organization of fighting with other natural disasters covers a number of planning and organizational operations as well as rescue operations necessary to protect life, health, property and to assess
the risks of such events and to eliminate them.
The organization of technical rescue includes a number of planning and organizational operations
and applying technical means to rescue, search or evacuate people and animals as well as protecting
properties and environment.
The organization of chemical and ecological rescue system includes a number of planning and organizational operations and applying the technical means necessary to protect life and health and
environment eliminating direct threats to peoples health as well as environment created by toxic
industrial substances or different dangerous chemical materials and by applying a number of agents
limiting or eliminating contamination.
The organization of medical rescue includes a number of planning and organizational operations and
applying measures of medical assistance in out of the hospital conditions aimed at saving life and
health during events leading to direct threat or loss of human life or worsening of state of health. KSRG
acts on three levels: county, voivodeship and national.
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