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Projekt ISOK jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś 
priorytetowa 7 – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej 
administracji (Umowa o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-025/09-
00 w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – 
budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zawarta w Warszawie w dniu 30 
lipca 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(Umowa nr 16/2012/Wn50/NZ-LZ/D zawarta w Warszawie w dniu 12 
stycznia 2012 r.). 



Głównymi celami Systemu ISOK są:

• stworzenie ogólnodostępnego, jednol i tego systemu 
informatycznego w celu osłony społeczeństwa, gospodarki oraz 
środowiska przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń,

• i n tegrac ja i udostępn ian ie danych związanych z 
nadzwyczajnymi zagrożeniami naturalnymi w szczególności 
hydro logicznymi a le również meteorologicznymi i 
synergicznymi,

• wsparcie wypełnienia głównych zobowiązań wdrożeniowych 
Dyrektywy Powodziowej.





Mapy realizowane przez Zespół IMGW-PIB
Mapy realizowane przez 

Wykonawcę Zewnętrznego



Mapy innych zagrożeń

Każda z map innych zagrożeń jest mapą prognostyczną informującą 
o możliwym zagrożeniu. Bezpośrednio z ochroną infrastruktury 
krytycznej związane są mapy:

• mapa ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

• mapa poważnych awarii przemysłowych z uwagi na warunki 
meteorologiczne oraz 

• mapa zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na 
warunki meteorologiczne.





Mapa będzie przedstawiać prognozę stopnia zakłócenia na najbliższe 
6h, 12h i 24h w sieciach elektroenergetycznych. Stopień zakłócenia 
wyliczany jest na podstawie prognozowanych wartości wybranych 
czynników meteorologicznych z uwzględnieniem reprezentatywnych 
danych technicznych sieci:

• wysokiego napięcia (WN) napowietrznej,
• średniego napięcia (SN) napowietrznej z przewodami nieizolowanymi,
• średniego napięcia (SN) napowietrznej z przewodami izolowanymi,
• niskiego napięcia (nN) napowietrznej z przewodami nieizolowanymi,
• niskiego napięcia (nN) napowietrznej z przewodami izolowanymi.

Stopień zakłócenia - możliwość wystąpienia niepożądanego 
zdarzenia w wyniku pojawienia się czynników zagrożenia.



Zgodnie z normą PN-E-05100-1:1998  szadź to osad śniegu, szronu lub lodu występujący 
na przewodach w sprzyjających temu zjawisku warunkach meteorologicznych. Norma 
rozróżnia szadź normalną i katastrofalną. Ze względu na różne mechanizmy i warunki 
sprzyjające powstawaniu osadu na potrzeby mapy rozpatrywano trzy zjawiska powodujące 
ten osad: szadź, gołoledź oraz opad śniegu.



Przyjęte założenia

• Uwzględniono następujące typy sieci elektroenergetycznych:
 sieci wysokiego napięcia (WN) napowietrzne, 
  sieci średniego napięcia (SN) napowietrzne z przewodami nieizolowanymi,
  sieci średniego napięcia (SN) napowietrzne z przewodami izolowanymi,
  sieci niskiego napięcia (nN) napowietrzne z przewodami nieizolowanymi,
  sieci niskiego napięcia (nN) napowietrzne z przewodami izolowanymi.

• Abstrahowanie od ukształtowania terenu.
• Abstrahowanie od rzeczywistego przebiegu sieci elektroenergetycznych oraz ich stanu 

technicznego.
• Uwzględniono wybrane czynniki zagrożenia meteorologicznego.
• Uwzględniono zasięgi stref klimatycznych przedstawiające podział obszaru Polski na 

strefy szadziowe i wiatrowe (strefa nizinna, strefa górska i nadmorska), 
wykorzystywane przy projektowaniu napowietrznych sieci elektroenergetycznych.

• Przyjęto, że zakłady energetyczne zarządzają przesyłem i tak dobierają obciążalność 
prądową poszczególnych linii, aby nie przekraczać temperatury granicznej roboczej 
przewodów.



Wersja testowa portalu, w którym prezentowana będzie mapa 
prognostyczna 



Dodatkowe informacje

Materiał popularno 
naukowy





Mapa lokalizacji i zagrożeńMapa lokalizacji i zagrożeń Mapa prognostycznaMapa prognostyczna

Mapa przedstawia: 
• lokalizację ZDR, ZZR i zakładów „niesevesowskich”;
• różne rodzaje zagrożenia w ZDR, ZZR i zakładach 

„niesevesowskich”: wybuch, pożar, chemiczne zatrucie 
środowiska, wyciek substancji chemicznych;

• lokalizację ZDR, ZZR i zakładów „niesevesowskich”, w 
których wystąpiły poważne awarie przemysłowe w ciągu 
ostatnich 10-ciu lat;

• lokalizację ZDR, ZZR i zakładów „niesevesowskich”, w 
których w ciągu ostatnich 10-ciu lat wystąpiły poważne 
awarie przemysłowe z przyczyn meteorologicznych;

• prawdopodobieństwo wystąpienia awarii z uwagi na warunki 
meteorologiczne osobno dla każdego czynnika zagrożenia 
(wiatr, temperatura, opad deszczu, opad śniegu, burza). 
Została przy tym uwzględniona synergia burzy i wiatru, burzy 
i deszczu, burzy, wiatru i deszczu.

Mapa przedstawia:
- poziom zagrożenia poważnymi awariami 
przemysłowymi z uwagi na warunki meteorologiczne 
na najbliższe 6 h, 12h i 24h,
- zasięg potencjalnej awarii (strefę zagrożenia).

P o z i o m z a g r o ż e n i a d e f i n i o w a n y, j a k o 
prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii w 
zakładach przemysłowych, jest prezentowany 
osobno dla każdego czynnika zagrożenia 
meteorologicznego. 

Mapa aktualizowana, co 12 godzin. 





Przyjęte założenia
• Mapa poważnych awarii przemysłowych z uwagi na warunki meteorologiczne
dotyczy przepisów wynikających z dyrektywy SEVESO III i nie dotyczy poważnych awarii, jakie 

mogą powstać przy transporcie substancji niebezpiecznych wymienionych w Dyrektywie.
• Każdemu zakładowi przyporządkowano reprezentatywny typ instalacji podatny na czynniki 

meteorologiczne. 
• Podstawą do wyznaczenia prawdopodobieństwa awarii jest częstość występowania czynnika 

meteorologicznego oraz podatność na awarię z powodu czynników meteorologicznych.
• Określenie podatności na awarię:

 Normy
 Scenariusze 

• W zależności od szczegółowości pozyskanych danych przyjęto dwa podejścia do określania 
prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w zakładach przemysłowych:
 metoda prosta zakłada obliczenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii na 
podstawie raportów o bezpieczeństwie i ankiet lub na podstawie danych z norm, jeśli nie 
ma danych z raportów o bezpieczeństwie oraz ankiet.
 metoda dokładna zakłada, że prawdopodobieństwo rozpatrujemy jako łączne 
prawdopodobieństwo scenariuszy awaryjnych.



Przyjęte założenia c.d.

Mapa lokalizacji i zagrożeń w zakresie czynników meteorologicznych

• źródłem danych meteorologicznych są dane archiwalne ze stacji 
synoptycznych, zgromadzone w Centralnej Bazie Danych Historycznych, 
która znajduje się w IMGW-PIB.

Mapa prognostyczna

• źródłem danych meteorologicznych są wybrane dane meteorologiczne z 
numerycznego modelu prognozy pogody ALADIN,

• numeryczny model prognozy pogody ALADIN generuje prognozę 
deterministyczną, w związku z tym, przyjęto założenie, że 
prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanej wartości czynnika 
meteorologicznego wynosi 1,

• wyjątek stanowi prognozowanie wystąpienia czynnika zagrożenia 
meteorologicznego jakim są burze. Możliwość wystąpienia burz określa się 
za pomocą wartości wskaźnika KI.



Strefy zagrożenia

W zależności od szczegółowości pozyskanych danych przyjęto, że 
potencjalna strefa zagrożenia będzie wyznaczana w oparciu o:

• metodykę IAEA  - model uproszczony (Międzynarodowa Agencja Energii 
Atomowej)

• program ALOHA - model dokładny (Program opracowany dla Agencji 
Ochrony Środowiska USA do oceny skutków awarii przemysłowych). 



Wersja testowa portalu, w którym prezentowana będzie mapa 
prognostyczna



Wersja testowa portalu, w którym prezentowane będą mapy 
lokalizacji i zagrożeń

Materiał popularno 
naukowy





Jednym z elementów zagrożenia środowiskowego w Europie, w tym 
w Polsce, jest występowanie ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń 
powietrza, szczególnie pyłu zawieszonego (PM10) dominującego w 
chłodnej porze roku (październik – marzec) i ozonu przyziemnego (O3), 
dominującego w ciepłej porze roku (kwiecień – wrzesień).

Mapa prognostyczna przedstawia prognozę stężenia zanieczyszczeń 
powietrza pyłem zawieszonym (PM10) i ozonem przyziemnym (O3). 
Prognoza jakości powietrza obejmuję najbliższe 24h, 48h i 72h. Mapa 
aktualizowana jest co 24h, a w przypadku przekroczenia wartości stężeń 
dopuszczalnych, co 12 h.



Mapy statyczne – pył zawieszony PM10, ozon przyziemny O3

Poziom zagrożenia stężeniem 
pyłu zawieszonego (PM10)

Poziom zagrożenia stężeniem 
ozonu przyziemnego (O3)



Wersja testowa portalu, w którym prezentowana będzie 
mapa prognostyczna

Materiał 
popularno 
naukowy





Mapa prognostyczna przedstawia prognozowaną wartość wskaźnika NTE dla obszaru 
Polski na 12 h, 36 h i w przyszłości na 60 h dla południowego terminu obserwacji, 
12:00 UTC. Wizualizację informacji o bieżących warunkach biometeorologicznych ze 
wskazaniem obszarów niekorzystnych opracowano w dwóch wersjach: 

- w e r s j a d l a p o w i a t ó w – informacja o bieżących warunkach 
biometeorologicznych ze wskazaniem obszarów potencjalnie niekorzystnych 
prezentowana jest dla obszaru powiatu.

- wersja interpolowana - i n f o r m a c j a o b i e ż ą c y c h w a r u n k a c h 
biometeorologicznych ze wskazaniem obszarów potencjalnie niekorzystnych 
prezentowana jest w sposób ciągły. 



Mapa wrażliwości

Mapa wrażliwości przedstawia wrażliwość 
mieszkańców powiatów w podziale na pięć 
klas, od wrażliwości bardzo niskiej poprzez 
niską, umiarkowaną, wysoką po bardzo 
wysoką



Mapy ekspozycji

Opracowano szesnaście map ekspozycji, które przedstawiają odczucia cieplne określone 
na podstawie wskaźnika NTE dla poszczególnych miesięcy. Opracowano następujące 
mapy ekspozycji:

• Rozkład średniej wartości wskaźnika NTE z godz. 12:00 UTC w Polsce (Rozkład 
przestrzenny wartości wskaźnika NTE opracowano dla poszczególnych miesięcy).

• Średnia roczna liczba dni z pogodą parną.
• Maksymalna długość ciągu dni z pogodą parną.
• Średnia roczna liczba dni z przejściem temperatury powietrza przez 0oC.
• Maksymalna długość ciągu bezopadowego.





a) Wersja dla powiatów b) Wersja interpolowana

Wersja testowa portalu, w którym prezentowana będzie mapa 
prognostyczna



Materiał 
popularno 
naukowy

Dodatkowe informacje



Mapa ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na 
obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 



Dziękuję za uwagę!
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