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Logistyka zarzàdzania kryzysowego w mieÊcie
Gospodarka Êwiatowa metropolizuje
si´. Obszar metropolitalny jest wielkim kompleksem rezydencjonalnym,
instytucjonalnym i komunikacyjnym,
znaczàcym w gospodarce i polityce.
G∏ównym kryterium delimitacji obszarów metropolitalnych jest zawartoÊç i g´stoÊç sieci osiedleƒczej oraz
koncentracja instytucji Êwiadczàcej
us∏ugi w skali ponadkrajowej.
Metropolizacja czyni ma∏o u˝ytecznym podzia∏ na wieÊ i miasto. Formalne wsie w obszarze metropolitalnym sà
w istocie bardziej „miejskie” ni˝ miasteczka na dalekiej prowincji.
W tym kontekÊcie definicj´ Logistyki
Miejskiej (city logistics) mo˝na sformu∏owaç
nast´pujàco: LM jest narz´dziem rozwiàzywania problemów funkcjonowania wysoce zurbanizowanych obszarów – mikroregionów (metropolii), jakimi sà aglomeracje miejskie. W LM uwzgl´dnia si´ takie
czynniki jak: transport, magazynowanie,
konfiguracj´ sieci dróg, sieç telekomunikacyjnà, gospodark´ komunalnà, zaopatrzenie w noÊniki energii, zaopatrzenie w wod´ oraz wywóz odpadów – wraz z towarzyszàcymi im relacjami ekonomicznymi.
Inaczej mówiàc wszystkie te dzia∏ania, które sk∏adajà si´ na dzienny i nocny tryb ˝ycia miasta jako przestrzeni ekonomicznej,
spo∏ecznej i kulturowej [2].
Ponadto logistyka miejska obejmuje
zakres dzia∏aƒ nadzwyczajnych w obr´bie metropolii – w sytuacjach kryzysowych (np. awarii, wypadków) przywracajàcych wy˝ej wymieniony porzàdek.
˚ycie cz∏owieka zw∏aszcza na terenach
metropolii nara˝one jest na wypadki,
awarie i katastrofy poniewa˝, w coraz
wi´kszym stopniu zale˝y od: techniki
i technologii, wspó∏pracy i kooperacji,
przemieszczania dóbr i zasobów. Synergia wymienionych czynników zmienia sytuacje postrzegane jako zwyk∏e zak∏ócenia na sytuacje kryzysowe.

Rys. 1. Charakterystyka awarii systemów logistycznych

nie wzrasta. Podstawowà cechà kryzysu
jest przerwanie funkcjonujàcych powiàzaƒ systemowych i funkcjonalnych na
obszarze metropolii (miasta). Logistyka
dzia∏aƒ kryzysowych identyfikuje i mobilizuje zasoby, uruchamia rezerwy, odtwarza po∏àczenia (ró˝nych rodzajów) lub
tworzy po∏àczenia zast´pcze, aby zapewniç skutecznoÊç dzia∏ania si∏om likwidujàcym êród∏a oraz skutki awarii. Ten
aspekt zw∏aszcza w logistyce miejskiej
nie by∏ dotàd dostrzegany.
Termin „kryzys” na potrzeby artyku∏u
zdefiniowano jako: okres prze∏omu,
punkt zwrotny, moment, w którym rozstrzygany jest dalszy stan rzeczy: trwanie lub nie danego podmiotu – charakteryzujàcy si´ trzema elementami: presjà czasu, ewentualnoÊcià zasadniczego
zagro˝enia, zaskoczeniem. Wzajemne
oddzia∏ywanie tych trzech elementów
tworzy jednoznacznà definicj´ logistyki dzia∏aƒ kryzysowych.
Do zaistnienia sytuacji kryzysowych
prowadzà zwykle uszkodzenia podsystemów LM. Uszkodzenie jest zdarzeniem, które stanowi podstaw´ do oceny technicznej systemu logistycznego.
Uszkodzenie jest ró˝nie definiowane
i zale˝nie od przyj´tej definicji oceny
mo˝e byç nieporównywalne oraz zró˝nicowane. W krajowych normach uszkodzenie definiowane jest jako: „zdarzenie
Problematyka logistyki
powodujàce przejÊcie ze stanu zdatnow dzia∏aniach kryzysowych
Êci do stanu niezdatnoÊci” (PN-80/N04000). Najistotniejszym problemem
W sytuacjach kryzysowych zapotrze- w opracowaniu modelu uszkodzenia jest
bowanie na wsparcie logistyczne radykal- jego rozpoznanie. Wynika z niego za-

kres informacji do opisu i oceny indywidualnego zdarzenia lub powtarzajàcych
si´ ciàgów zdarzeƒ. Przyk∏adowà charakterystyk´ uszkodzeƒ logistycznych systemów przedstawiono na rys. 1 [1].
Dla mieszkaƒców metropolii istotna
jest wiedza o uszkodzeniu powodujàcym okreÊlonà niezdatnoÊç systemu, np.
awari´, katastrof´ itp., a w konsekwencji zniszczeniu, utracie trwa∏oÊci, zagro˝eniu bezpieczeƒstwa ˝ycia i otoczenia,
op∏acalnych lub nie kosztach odnowy itp.

Metodologiczne podstawy logistyki
dzia∏aƒ kryzysowych
Wiele sytuacji kryzysowych na obszarach metropolitalnych powstaje nagle

Rys. 2. Zintegrowany (elektroniczny) logistyczny system miejski [1]
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ding, pracownik ochrony nerwowo wertuje taki podr´cznik, nie ma
w nim jednak sytuacji
kryzysowej pt. „King
Kong zaglàdajàcy do
okna”. Obecnie coraz
cz´Êciej w takich sytuacjach stosuje si´ systemy ekspertowe.
Metodologia post´powania konieczna jest
równie˝ dla mediów,
które o groêbie powstania sytuacji kryzysowych (np. powodzi),
muszà w odpowiedni
sposób informowaç.
Rys. 3. Schemat dzia∏ania telefonu alarmowego 112 (www.112.info.pl/)
Media powinny ostrzei sà trudno przewidywalne. Dla potrzeb gaç o mo˝liwoÊci ich zajÊcia, korzystajàc ze
logistyki dzia∏aƒ kryzysowych „planuje wszystkich dost´pnych êróde∏ informacji
si´ kryzysy”. Polega to na sporzàdzaniu (np. informacji meteorologicznej, o opaskoƒczonego wykazu sytuacji kryzyso- dach, narastaniu fali powodziowej i in.), zawych, które mogà si´ wydarzyç wraz ze chowujàc szczególnà dba∏oÊç o Êcis∏oÊç
spisem skomplikowanych instrukta˝y, informacji i realistycznà ocen´ sytuacji.
z dok∏adnym opisem krok po kroku czyn- W razie wypadków samochodowych i kanoÊci, które nale˝y przedsi´wziàç w ra- tastrof, doniesienia o nich powinny szybko, ÊciÊle oraz jak najpe∏niej informowaç
zie wystàpienia sytuacji „X”.
W filmie o King Kongu, kiedy wielka o wydarzeniach, podajàc jak najwi´cej
ma∏pa wspina si´ na Empire State Buil- szczegó∏ów (np. numer lotu, kilometr dro-

gi, czas zajÊcia wypadku, przewidywany
czas usuwania szkód itp.) mogàcych precyzyjnie okreÊliç kto uleg∏ wypadkowi.
Do przekazywania informacji dotyczàcych zarzàdzania s∏u˝bami ratowniczymi
konieczna jest integracja oÊrodków dzia∏ania i s∏u˝b ratowniczych. Dzia∏anie
przyk∏adowego systemu zaprezentowano na rys. 2.

Modele oÊrodków interwencji
kryzysowej [3]
Model s∏u˝b powo∏anych do dzia∏ania
w sytuacji kryzysowej formu∏uje ustawa
o dzia∏aniu kryzysowym. Nale˝à do nich,
np. Wydzia∏y Zarzàdzania Kryzysowego
(WZK) przy Urz´dach Wojewódzkich
(patrz www.uwoj.wroc.pl/wydz_kryzys.
html), Wojsko Polskie (pi´ç Batalionów
Ratownictwa In˝ynieryjnego), „TELEFON
ALARMOWY 112” (rys. 3).
Aktualnym staje si´ wykorzystanie centrów logistycznych dla potrzeb interwencji s∏u˝b kryzysowych. Znane sà podobne rozwiàzania w krajach UE, np. Niemiec, gdzie na czas akcji ratunkowych
terminale tranzytowe centrów logistycznych zaczynajà funkcjonowaç na potrzeby s∏u˝b logistyki dzia∏aƒ kryzysowych.
Sprzyja temu fakt, ˝e „sercem” centrum
logistycznego jest terminal intermodalny, który wykorzystuje si´ do przemieszczania sprz´tu ratowniczego. DoÊwiadczenie dowodzi, ˝e wiele z terminali wymaga dostosowania do obs∏ugi bardzo
nietypowych ∏adunków, w postaci specjalistycznego sprz´tu ratowniczego.

OÊrodek interwencji kryzysowej
na terenie województw
dolnoÊlàskiego i opolskiego

Rys. 4. Przyk∏adowe warianty akcji ratowniczych
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Rys. 5. Przyk∏adowe warianty akcji ratowniczych

Dzia∏anie praktyczne systemu logistycznego jednostki ratowniczej zaprezentowano na przyk∏adzie 2. Batalionu
Ratownictwa In˝ynieryjnego dzia∏ajàcego przede wszystkim dla województw:
dolnoÊlàskiego i opolskiego, stacjonujàca od 1999 r. w Brzegu (ko∏o Opola).
Podstawowe kompetencje ratownicze to:
• ewakuacja ludzi z terenów zagro˝onych (rys. 4)
• budowa tymczasowej infrastruktury drogowej tzw. „na prze∏aj” na potrzeby akcji ratunkowych, np. mostów o noÊnoÊci
do 50 ton (rys. 4 )
• poszukiwanie ludzi i przedmiotów za-
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topionych w wodzie, np. wy∏awiania
zatopionych samochodów rys. 4
• awaryjnego zabezpieczania wa∏ów
przeciwpowodziowych
• wypompowywania wody z terenów zalanych
• ewakuacja ludzi z terenów i obiektów
obj´tych po˝arem lub powodzià
• uruchamianie awaryjnych stacji uzdatniania wody
• pomoc w odtwarzaniu infrastruktury
po akcji ratowniczej, np. naprawie dachu „zdmuchni´tego” przez làdujàcy
w czasie akcji ratunkowej Êmig∏owiec.
Sprz´t ratunkowy na miejsce akcji ratunkowej dowozi si´ zestawami niskopodwoziowymi typu „Tatra” lub transportem kolejowym (rys. 5). Drugi rodzaj
transportu ma ograniczone zastosowanie z dwóch powodów:
1. infrastruktura kolejowo-drogowa technicznie nie jest odpowiednio przygotowana do takich transportów
2. w danej chwili akcji ratowniczej kolej
w miejsce akcji nie doje˝d˝a (np. tory
zalane).
W takich przypadkach do transportu
sprz´tu ratowniczego wykorzystuje si´
transportery PTS (P∏ywajàcy Transporter
Samobie˝ny – jeêdzi po làdzie i p∏ywa
w wodzie).
Ratownicy 2. Batalionu potrafià ratowaç ludzi – nadrz´dne zadanie i udzielaç pierwszej pomocy poszkodowanym.
Ka˝dy z nich posiada uprawnienia na prowadzenie sprz´tu PTS, p∏ywania ∏odzià
motorowà, udzielania pierwszej pomocy
– umiej´tnoÊci i uprawnienia nie zale˝à
od funkcji ani stopni wojskowych.
System logistyczny jednostki sk∏ada
si´ z podsystemów: remontowego, zaopatrzenia i medycznego. W przypadku
zaistnienia sytuacji kryzysowej formuje
si´ zespó∏ operacyjny, który ustala sposób dzia∏ania wg odpowiedniej metodologii. Zespó∏ operacyjny zawiera sekcje: operacyjnà, logistycznà i elementu
rozpoznania. Na rys. 6 zamieszczono
przyk∏adowy wykaz przedsi´wzi´ç realizowanych przez grup´ operacyjnà po
otrzymaniu zg∏oszenia o akcji ratunkowej. Czas operacyjny 2. Batalionu Ratownictwa In˝ynieryjnego wynosi 12
godzin (bardzo krótki czas) i podlega
bezpoÊredniej dyspozycji Dowódcy Âlàskiego Okr´gu Wojskowego.
W 2. Batalionie Ratownictwa In˝ynieryjnego prowadzi si´ szkolenia z zakresu akcji ratowniczych dla ˝o∏nierzy i cywili. Wszystkie szkolenia teoretyczne
zawierajà çwiczenia na poligonie. W ra-

mach dzia∏aƒ szkoleniowych organizuje si´ wspólne (zintegrowane) dzia∏ania
ratownicze ze Stra˝à Po˝arnà (oraz innymi s∏u˝bami, np. PCK, WOPR, Szko∏à
Podoficerskà w Opolu). Stra˝ Po˝arna
specjalizuje si´ w dzia∏aniach ratownictwa chemicznego. Przyk∏adowy schemat operacyjny dla çwiczenia „ewakuacja ludnoÊci z terenu zró˝nicowanego
na szerokim froncie oraz zaopatrywanie” zamieszczono na rys. 7.

Wnioski

Lp.

PRZEDSIĉWZIĉCIE

ETAP I
1

2

Ocena sytuacji bieĪącej:
- zbieranie informacji o bieĪących wydarzeniach
mających wpływ na powstanie sytuacji kryzysowych;
- prowadzenie sondaĪy, rekonesansów, zbieranie
i opracowywanie meldunków, komunikatów i prognoz.
Ocena sytuacji kryzysowej

3

PodjĊcie decyzji o rozwiniĊciu zespołu operacyjnego (ZO)
– bądĨ okreĞlonego zespołu

1

RozpoczĊcie pracy Grupy Operacyjnej:
- analiza oceny sytuacji;
- opracowanie (aktualizacja) harmonogramu działania;
- opracowanie wniosków i propozycji do dalszego
działania;
- opracowanie propozycji do zabezpieczenia działaĔ.
Opracowanie kompleksowego Meldunku Sytuacyjnego dla
Dowódcy Jednostki Wojskowej (JW).

ETAP II

2

ETAP III
1

Wybór optymalnej metody działania

2

Opracowanie koncepcji uĪycia wojsk - korekta „Planu

1. Logistyk´ dzia∏aƒ podczas kryzysu na
UĪycia..."
Uszczegółowienie składu sił i Ğrodków do uĪycia
terenach metropolitalnych mo˝na 3
w porozumieniu z zainteresowanymi
Opracowanie rozkazów, zarządzeĔ, wytycznych dla
funkcjonalnie sprowadziç do nast´pu- 4
podległych pododdziałów JW
Nadzór i kontrola realizacji zadaĔ.
jàcego zakresu dzia∏aƒ: funkcja ma- 5
Zbieranie i opracowywanie oraz przekazywanie
6
teria∏owa – transport (magazynowameldunków o wykonanych przedsiĊwziĊciach.
nie) sprz´tu i urzàdzeƒ ratowniczych
Rys. 6. Wykaz ramowych przedsi´wzi´ç ope(obs∏uga techniczna maszyn i urzàracyjnych
dzeƒ); osobowa – transport ratowników i ewakuacja osób z terenów za- 3. Wymagane jest dostosowanie s∏u˝b ratownictwa medycznego, chemicznego
gro˝onych; infrastrukturalna – zwiài technicznego do w∏aÊciwego pod
zana z pozyskiwaniem i budowaniem
wzgl´dem technicznym niesienia pomoobiektów na potrzeby akcji ratownicy w czasie dzia∏aƒ kryzysowych ludnoczej, ostatnia funkcja to us∏ugowa
Êci (np. dostosowanie PTS’ów do transzwiàzana z zabezpieczeniem us∏ug
portu osób starszych, noszy z rannymi).
pralniczych, kàpielowych, handlowych,
kurierskich, pogrzebowych, wykorzystaniem si∏y roboczej i zabezpieczeLITERATURA
niem potrzeb socjalno-bytowych.
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„Metropolie i regiony w statystyce i w SAS”, Unia Mezespo∏ów ratowniczych Stra˝y Po˝artropolii Polskich, System Analiz Samorzàdowych, Warnej, Wojska Polskiego, s∏u˝b dzia∏ajàszawa 1999.
cych (od 1.01.03) w ramach „TELEFONU [3] Materia∏y wewn´trzne 2. Batalionu Ratownictwa In˝y112”, organizacji samorzàdowych.
nieryjnego.

Rys. 7. Sygna∏ – EWAKUACJA + REJON EWAKUACJI
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