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Streszczenie: W referacie przedstawiono podstawowe zaoenia i normatywy aktów prawnych
dotyczcych zarzdzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, której bardzo wanym
elementem s systemy transportowe. Zaproponowano kodyfikacj zagroe dla systemów
transportowych, która, bdc bardzo istotnym elementem pierwszej fazy zarzdzania kryzysowego,
warunkuje poprawn realizacj caoksztatu pozostaych dziaa z nim zwizanych.
Sowa kluczowe: zarzdzanie kryzysowe, infrastruktura krytyczna, identyfikacja zagroe dla
systemów transportowych

1. WPROWADZENIE
Rozwój cywilizacji technicznej w XX wieku wywoywa coraz wiksze uzalenienie si
spoeczestw od okrelonych obszarów dziaania, co równie zmieniao punkt widzenia na
pojcie infrastruktury i zagroenia wynikajcy z ich potencjalnych dysfunkcji. Wczesne
okrelenia infrastruktury pojawiajce si w literaturze to midzy innymi: „podstawowe
urzdzenia, usugi i instalacje niezbdne do funkcjonowania spoecznoci i spoeczestw,
do których zalicza si systemy transportu i komunikacji, dostaw wody i energii, instytucje
publiczne obejmujce szkolnictwo, poczt i wiziennictwo” [1], [5]. Pod koniec XX wieku
infrastruktur okrelano w kategoriach szerokiej grupy obiektów niezbdnych do
zapewnienia usug spoecznych i wsparcia dziaalnoci w sektorze prywatnej
przedsibiorczoci (drogi, mosty, wodocigi i kanalizacja, lotniska, porty,
budynki uytecznoci publicznej oraz szkoy, budynki ochrony zdrowia, wizienia,
tereny rekreacyjne, energetyka, bezpieczestwo poarowe, oczyszczalnie cieków
i telekomunikacja) [7].
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Rozwój technologii komunikacyjnych i informatycznych przyniós nowe obszary
infrastruktury, której uszkodzenie mogo wywoywa znaczne zakócenia i szkody w yciu
publicznym. Wzajemne relacje zachodzce midzy rónymi systemami wymiany
informacji spowodoway, e obszar ten sta si bardzo podatny na szerokie spektrum
uszkodze od spowodowanych przyczynami naturalnymi, bdami czowieka i techniki, a
po nowe formy celowo wywoanych cyber ataków [5]. Szczególnie te ostatnie nabieraj
duego znaczenia w odniesieniu do teleinformatycznych rozwiza stosowanych
w systemach sterowania i zarzdzania ruchem w transporcie.
Systemy transportowe s jednym z najistotniejszych elementów bdcych warunkiem
sprawnego funkcjonowania systemów gospodarczych, organów administracji publicznej,
systemów bezpieczestwa. Zachowanie odpowiedniego poziomu parametrów
funkcjonalnych systemu transportowego jest warunkiem odpowiedniego poziomu
efektywnoci pracy powizanych z nim systemów zewntrznych. Jednym z kierunków
prac prowadzonych w celu przeciwdziaania zakóceniom funkcjonowania systemów
takich jak transportowe, jest przewidywanie moliwych zagroe, oraz formuowanie
procedur majcych na celu zapobieganie tym zagroeniom, a take odpowiednie
reagowanie w przypadku ich wystpienia. Dziaania te objte s wspólnym pojciem
Zarzdzania Kryzysowego. Systemy szczególnie wraliwe na zagroenia, warunkujce
poprawne funkcjonowanie systemów zewntrznych, okrelane s mianem Infrastruktury
Krytycznej.

2. ZNACZENIE ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO
W SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH
W ostatnich latach w wielu obszarach naszego codziennego funkcjonowania, mona
zaobserwowa znaczne zintensyfikowanie dziaa z zakresu zarzdzania kryzysowego.
Wynika to z jednej strony z narastajcego zagroenia atakami terrorystycznymi, z drugiej
ze znacznego nasilenia wystpowania rónego rodzaju klsk ywioowych.
Znaczce wydarzenia z ostatnich lat, które pokazay konieczno zainicjowania szeroko
zakrojonych dziaa, majcych na celu przeciwdziaanie sytuacjom kryzysowym, to przede
wszystkim ataki terrorystyczne: na Stany Zjednoczone – 11.09.2001 r., Hiszpani –
11.03.2004 r. i Wielk Brytani – 07.05.2005 r. Wspomnie naley take o trzsieniach
ziemi generujcych fale tsunami (skutkujcych wielkimi katastrofami, jak ta która miaa
miejsce w elektrowni jdrowej Fukushima w Japonii w 2011 r.), czy te powodzie
powodowane przejciem cyklonów tropikalnych (takich jak: Katrina – Nowy Orlean
2005 r., Sandy – Nowy Jork – 2012 r.).
Przytoczy mona równie zdarzenia, które wystpiy na obszarze Polski: przede
wszystkim tzw. „powód tysiclecia” (1997 r.), powodzie z 2009 i 2010 roku oraz
katastrofy: zawalenie si hali Midzynarodowych Targów Katowickich – 28.01.2006 r.,
katastrofa kolejowa w Szczekocinach – 03.03.2012 r.
Znaczna cz wymienionych wyej wydarze bya powizana z systemami
transportowymi.
rodki transportowe byy wykorzystywane jako narzdzia do
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przeprowadzenia ataku na zewntrzne obiekty dla eskalacji zniszcze, byy te celami
ataku same w sobie. Katastrofy w systemach transportowych nios ze sob prawie zawsze
znaczne zniszczenia w systemach otaczajcych, jak równie straty ludzkie. Klski
ywioowe z kolei zakócaj lub uniemoliwiaj funkcjonowanie transportu w obszarach
ich wystpowania.
Dlatego te, dziaania z zakresu zarzdzania kryzysowego rozumiane jako: dziaalno
organów administracji publicznej bdca elementem kierowania bezpieczestwem
narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do
przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych dziaa, reagowaniu w
przypadku wystpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu
zasobów i infrastruktury krytycznej [6], musz obejmowa swoim zakresem systemy
transportowe. rodki transportu stanowi dogodny cel dla ataków terrorystycznych,
zniszczeniu rodka transportowego towarzysz zwykle spore straty ludzkie. rodki
transportu mog take stanowi dogodne narzdzie niszczenia wikszych obiektów,
systemów zewntrznych. Awarie i katastrofy w systemach transportowych mog
skutkowa olbrzymimi zniszczeniami infrastruktury towarzyszcej, przemysowej, oraz
rodowiska naturalnego.

3. SYSTEMY TRANSPORTOWE JAKO ELEMENT
INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
Jak wspomniano wczeniej, pewne systemy (w tym systemy transportowe), s
szczególnie wraliwe na zagroenia, a ich niezakócone dziaanie jest kluczowe dla
poprawnego funkcjonowania systemów gospodarczych, organów administracji publicznej i
systemów bezpieczestwa. Systemy te musz podlega szczególnej ochronie, poniewa w
przypadku dotknicia ich kryzysem, jego skutki mog by bardzo rozlege i dotkliwie
odczuwalne. Od pewnego czasu okrela je si wspólnym mianem infrastruktury
krytycznej. Wedug [6] przez infrastruktur krytyczn rozumiane s systemy oraz
wchodzce w ich skad powizane ze sob funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty
budowlane, urzdzenia, instalacje, usugi kluczowe dla bezpieczestwa pastwa i jego
obywateli oraz suce zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji
publicznej, a take instytucji i przedsibiorców.
Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
 zaopatrzenia w energi, surowce energetyczne i paliwa,
 cznoci,
 sieci teleinformatycznych,
 finansowe,
 zaopatrzenia w ywno,
 zaopatrzenia w wod,
 ochrony zdrowia,
 transportowe,
 ratownicze,
 zapewniajce cigo dziaania administracji publicznej,
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 produkcji, skadowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych
i promieniotwórczych, w tym rurocigi substancji niebezpiecznych.
W 2008 r. wprowadzono pojcie Europejskiej infrastruktury krytycznej powodowane
faktem, i dziaania wykonywane w zwizku z ochron infrastruktury krytycznej
w pewnych przypadkach musz by koordynowane przez dwa lub wicej pastw [2].
Wyrónione elementy europejskiej infrastruktury krytycznej to systemy zaopatrzenia
w energi, surowce energetyczne i paliwa oraz systemy transportowe, co dowodzi, i
wymagaj one szczególnej uwagi.
Europejska infrastruktura krytyczna: to systemy oraz wchodzce w ich skad powizane
ze sob funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urzdzenia i instalacje kluczowe
dla bezpieczestwa pastwa i jego obywateli oraz suce zapewnieniu sprawnego
funkcjonowania organów administracji publicznej, a take instytucji i przedsibiorców,
wyznaczone w systemach zaopatrzenia w energi, surowce energetyczne i paliwa oraz
transportowych, w zakresie energii elektrycznej, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz
transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego ródldowego, eglugi
oceanicznej, eglugi morskiej bliskiego zasigu i portów, zlokalizowane na terytorium
pastw czonkowskich Unii Europejskiej, których zakócenie lub zniszczenie miaoby
istotny wpyw na co najmniej dwa pastwa czonkowskie.
Systemy transportowe s wic jednym z elementów szczególnie istotnych dla szeroko
pojtego bezpieczestwa pastwa i obywateli. W zwizku z tym – musz by odpowiednio
przygotowywane do przeciwdziaania sytuacjom kryzysowym i reagowania kryzysowego.
Warto przytoczy jeszcze nastpujcy zapis: „Waciciele oraz posiadacze samoistni i
zaleni obiektów, instalacji lub urzdze infrastruktury krytycznej, maj obowizek
przygotowywa i wdraa stosownie do zaistniaego zagroenia, wasne plany ochrony
infrastruktury krytycznej oraz utrzymywa wasne systemy rezerwowe zapewniajce
bezpieczestwo i podtrzymujce funkcjonowanie tej infrastruktury, do czasu jej penego
odtworzenia, a take wyznaczy osoby odpowiedzialne za utrzymywanie kontaktów
z administracj publiczn w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej” [6]. Tre tego
zapisu wskazuje, midzy innymi, konieczno wdroenia odpowiednich procedur
zarzdzania kryzysowego w wybranych przedsibiorstwach transportowych. Dodatkowo,
przedsibiorstwa transportowe kwalifikowane, jako elementy infrastruktury krytycznej,
musz by przygotowane do wspódziaania z organami administracji w zakresie
zarzdzania kryzysowego.

4. IDENTYFIKACJA ZAGROE – PIERWSZY ETAP
DZIAA OBJTYCH ZARZDZANIEM KRYZYSOWYM
Dziaania prowadzone w ramach zarzdzania kryzysowego zwykle dzieli si na cztery
nastpujce fazy [5]:
 Zapobieganie – analiza potencjalnie moliwych sytuacji kryzysowych
i podejmowanie dziaa ograniczajcych prawdopodobiestwo ich wystpienia,
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 Przygotowanie - planowanie dziaa (procedur), które naley realizowa
w moliwych do przewidzenia sytuacjach kryzysowych,
 Reagowanie – podejmowanie zaplanowanych, skoordynowanych dziaa w celu
zahamowania rozwoju sytuacji kryzysowej, udzielenia pomocy poszkodowanym
i ograniczenia zniszcze i strat,
 Odtwarzanie (odbudowa) – przywrócenie stanu sprzed sytuacji kryzysowej.
Wszystkie cztery wyej wymienione fazy odzwierciedlaj caoksztat dziaa, których
poprawna realizacja warunkuje minimalizacj strat i zakóce towarzyszcych sytuacjom
kryzysowym. Podstawowym warunkiem osignicia tego celu jest poprawna
i wyczerpujca analiza potencjalnie moliwych sytuacji kryzysowych, okrelana take jako
identyfikacja zagroe, bdca zasadniczym elementem fazy pierwszej. Bez poprawnego
zidentyfikowania potencjalnych zagroe dla danego systemu – niemoliwa jest
kompleksowa realizacja pozostaych faz. Dla niezidentyfikowanych wczeniej zagroe –
nie mog by tworzone procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, czy te
odtwarzania stanu systemu do stanu sprzed sytuacji kryzysowej.
Efektem identyfikacji zagroe dla danego systemu czsto jest tzw. katalog zagroe –
zawierajcy skodyfikowany w okrelony sposób wykaz moliwych zagroe. Katalog jest
baz wyjciow dla dalszych etapów – czyli formuowania odpowiednich procedur
postpowania w przewidywanych sytuacjach kryzysowych.

5. KATALOG ZAGROE SYSTEMÓW
TRANSPORTOWYCH
Zasadnicz intencj autorów jest zaproponowanie sposobu kodyfikowania zagroe dla
systemów transportowych. Przyjto metod tzw. „od ogóu do szczegóu”, czyli
wyrónienie w pierwszym kroku kilku zasadniczych grup zagroe, a nastpnie
identyfikowanie w ich ramach „wszych” kategorii. Zasadnicze grupy zagroe
wyróniono ze wzgldu na ródo ich pochodzenia:
 Zagroenia generowane przez rodowisko naturalne: odbiegajce od normy
warunki rodowiskowe, negatywnie oddziaujce na systemy transportowe,
 Zagroenia generowane przez otoczenie systemu transportowego: zdarzenia
wystpujce poza systemem transportowym – w systemach znajdujcych si w jego
otoczeniu, wywierajce na niego negatywny wpyw,
 Zagroenia wewntrzsystemowe: generowane przez podsystemy systemu
transportowego, oraz przez jego operatorów,
 Zagroenia terrorystyczne: wyrónione jako osobna grupa ze wzgldu na ich
szczególn wag.
W ramach wyrónionych zasadniczych grup zagroe, zidentyfikowano nastpujce ich
kategorie:
Zagro enia ze strony rodowiska naturalnego (kl ski ywioowe):
 powodzie – czciowe lub cakowite zalanie obszaru dziaania systemu
transportowego, w wyniku podwyszenia si poziomu wód, utrudniajce lub
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uniemoliwiajce jego funkcjonowanie,
 trzsienia ziemi, w tym wstrzsy skutkujce powstaniem fal tsunami, w rezultacie
których dochodzi do zniszcze rodków transportowych, infrastruktury transportu,
systemów i obiektów otoczenia systemu transportowego na znacznych obszarach,
 intensywne opady deszczu, niegu, gradobicie, huraganowe wiatry, skutkujce
m.in. obnieniem prdkoci przemieszczania si rodków transportowych,
w wyniku pogorszenia si parametrów funkcjonalnych systemu, w tym
widzialnoci meteorologicznej,
 wystpienie oblodzenia, m.in. sieci trakcyjnej, nawierzchni drogowych, rodków
transportu (szczególnie dotkliwe dla statków morskich i powietrznych),
 dugotrwae upay, susze, mrozy, obniajce parametry eksploatacyjne systemów
transportowych.
Zagro enia generowane przez otoczenie systemu transportowego (systemy i obiekty
zewn trzne):
 zagroenia spoeczne (zakócenia bezpieczestwa i porzdku publicznego):
demonstracje, blokady, strajki, organizowane przez rónego typu organizacje
i instytucje, dezorganizujce i destabilizujce funkcjonowanie systemów
transportowych,
 skaenia (promieniotwórcze, chemiczne, biologiczne) rodowiska naturalnego
w obszarze funkcjonowania systemów transportowych, powodowane rónego typu
awariami systemów i obiektów zewntrznych,
 wystpienie epidemii w obszarze dziaania systemów transportowych, skutkujce
rónego typu obostrzeniami dotyczcymi funkcjonowania transportu (konieczno
stosowania dodatkowych rodków zabezpieczajcych, poddawania rodków
transportu rónego typu zabiegom neutralizacji),
 awarie techniczne systemów przeadunkowych,
 awarie techniczne systemów energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci
gazowych itp.,
 kradziee elementów infrastruktury transportu (np. kolejowej sieci trakcyjnej),
 poary systemów, obiektów otoczenia systemów transportowych, w tym
szczególnie poary obiektów skutkujce znaczcymi zniszczeniami (rafinerii,
elektrowni, zakadów chemicznych).
Zagro enia wewn trzsystemowe (o ródle wewn trz systemów transportowych):
 strajki
pracowników
przedsibiorstw
transportowych,
destabilizujce
funkcjonowanie systemów transportowych,
 bdy ludzkie (bagatelizowanie zagroe, lekcewaenie procedur) operatorów
rodków transportowych i operatorów systemów sterowania systemami
transportowymi,
 awaria techniczna rodka transportowego skutkujca ograniczeniem lub utrat
kontroli operatora nad jego ruchem (np. samochód z uszkodzonymi hamulcami),
 awaria techniczna systemu sterowania lub monitorowania systemu transportowego,
 awaria techniczna elementów infrastruktury transportu,
 kolizja rodka transportowego z innym rodkiem transportowym,
 kolizja rodka transportowego z elementem systemu zewntrznego lub obiektem
zewntrznym (np. wejcie statku na skay lub mielizn),
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 poar rodka transportowego lub przewoonego adunku (zagroenie szczególnego
znaczenia w transporcie adunków wybuchowych i atwopalnych).
Zagro enia terrorystyczne:
 uprowadzenie rodka transportowego (z towarem, zakadnikami), majce na celu
wymuszenie okupu za ich zwrot,
 uprowadzenie rodka transportowego z zamiarem wykorzystania go do zniszczenia
innego, wikszego obiektu lub systemu,
 zniszczenie rodka transportowego lub wikszej czci systemu transportowego
(podpalenie, podoenie i detonacja adunku wybuchowego, zestrzelenie),
 zniszczenie elementów infrastruktury transportu,
 atak z wykorzystaniem broni chemicznej lub biologicznej (np. rozpylenie gazu
bojowego).

6. PODSUMOWANIE
Zarzdzanie kryzysowe jest nowym elementem, od stosunkowo niedawna
towarzyszcym
wielu
instytucjom
publicznym,
administracji
pastwowej
i przedsibiorstwom. Wiele wydarze ostatnich kilkunastu lat wskazuje jednak, i element
ten jest niezwykle istotny, i jego rola nieustannie wzrasta.
Jednym z podstawowych zagadnie zarzdzania kryzysowego jest ochrona systemów
infrastruktury krytycznej. Wymienione w pocztkowej czci artykuu zdarzenia zwizane
z atakami terrorystycznymi miay miejsce take w systemach transportowych, czyli
systemach wchodzcych w skad infrastruktury krytycznej. Systemy infrastruktury
krytycznej musz wic podlega szczególnej ochronie, poniewa zakócenia w ich
funkcjonowaniu powodowane sytuacjami kryzysowymi stanowi potencjalnie najwiksze
zagroenie.
Zaproponowany powyej katalog zagroe systemów transportowych jest pierwszym,
do ogólnym podejciem do problemu identyfikacji zagroe dla tych systemów. Moe
stanowi jednak podstaw do formuowania szerszych, bardziej szczegóowych
kodyfikacji, w tym take tych uwzgldniajcych specyfik poszczególnych gazi
transportu.
W ramach podsumowania mona wskaza kierunki dalszych prac, jakie w zakresie
zarzdzania kryzysowego mog by realizowane na bazie skodyfikowanego katalogu
zagroe:
 identyfikacja zagroe wystpujcych w systemach transportowych jako elemencie
infrastruktury krytycznej,
 metody monitorowania zagroe i standardy monitorowania zmian poziomu
zagroe dla systemów transportowych,
 procedury reagowania kryzysowego na wypadek wystpienia sytuacji
kryzysowych, bdcych skutkiem nadmiernego wzrostu poziomu zagroe,
 procedury odtwarzania podsystemów systemu transportowego do stanu sprzed
sytuacji kryzysowych, w przypadku ich wystpienia.
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TRANSPORT SYSTEMS’ THREATS CATALOGUE
Summary: The article describes basic assumptions and standards of law acts concerning crisis management
and critical infrastructure protection, covering one of its more important parts – transport systems. Transport
systems’ threats codification has been proposed, which, being significant part of crisis management essential
phase, is demanded for proper performance of all activities concerned with it.
Keywords: crisis management, critical infrastructure, transport systems threats identification

