Zanim nadejdzie
powódź

Zanim nadejdzie
powódź
Wpływ wyobrażeń przestrzennych,
wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe
oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie
społeczności lokalnych do powodzi

Jarosław Działek
Wojciech Biernacki
Roman Konieczny
Łukasz Fiedeń
Paweł Franczak
Karolina Grzeszna
Karolina Listwan-Franczak

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kraków 2017

Publikacja wydana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu naukowego
„Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania wrażliwości społecznej na powódź,
ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji w jej kształtowaniu”,
na podstawie umowy numer UMO-2012/05/D/HS4/01328.

Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz
Adiustacja i korekta: Józefa Kunicka-Synowiec
Projekt typograficzny, skład i przygotowanie do druku środka książki:
Małgorzata Ciemborowicz – Pracownia Wydawnicza IGiGP UJ
Projekt okładki i kart tytułowych: Magdalena Syboń

© Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej U J
Wydanie I, Kraków 2017
ISBN 978-83-64089-39-8
Wydawca:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej U J
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Polska
tel. +48 12 664 52 50, faks +48 12 664 53 85
www.geo.uj.edu.pl
Druk i oprawa:
Mazowieckie Centrum Poligrafii
ul. Słoneczna 3C, 05-270 Marki, Polska
tel. +48 22 889 00 60
www.c-p.com.pl

Spis treści

1. Wprowadzenie – cele, zakres i układ pracy.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

7

2. Charakterystyka obszarów badań .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.1. Położenie obszarów badań i ich uwarunkowania społeczno-ekonomiczne .  .  .  .  .

13
16

2.2. Przebieg powodzi w badanych obszarach i ich konsekwencje.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

37

Jarosław Działek, Wojciech Biernacki

Łukasz Fiedeń

Paweł Franczak, Jarosław Działek

2.2.1. Wezbrania i powodzie – definicje i klasyfikacje .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 37
2.2.2. Przebieg powodzi w poszczególnych obszarach badań
na tle zdarzeń historycznych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
3. Zmienność w czasie przestrzennych wyobrażeń powodzi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Wojciech Biernacki, Łukasz Fiedeń

3.1. Wprowadzenie.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3.2. Metody badawcze.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
3.2.1. Analiza wywiadów pogłębionych.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
3.2.2. Analiza zebranych materiałów kartograficznych.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3.3. Zmienność wyobrażeń przestrzennych powodzi
w wybranych miejscowościach.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3.3.1. Bieruń.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3.3.2. Czarna .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
3.3.3. Wojcieszów.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
3.4. Podsumowanie .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

123
125
125
126
127
127
135
142
152

4. Wrażliwość społeczna a przygotowanie do powodzi .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 157
Jarosław Działek

4.1. Koncepcja wrażliwości społecznej .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
4.1.1. Źródła koncepcji i pojęcia pokrewne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
4.1.2. Taksonomiczne i sytuacyjne ujęcie wrażliwości społecznej .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
4.1.3. Determinanty wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe.   .   .   .   .   .   .   .   .   .
4.2. Podejścia badawcze w analizach wrażliwości
społecznej na klęski żywiołowe .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
4.2.1. Studia przypadków.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
4.2.2. Modelowanie przestrzenne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

158
158
163
165
173
177
180

4.3. Wrażliwość społeczna a poziom przygotowania do powodzi
w wybranych obszarach Polski południowej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
4.3.1. Charakterystyka przebadanych gospodarstw domowych .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
4.3.2. Doświadczenie powodzi – konsekwencje i wsparcie społeczne.   .   .   .   .   .   .   . 192
4.3.3. Działania zabezpieczające przed powodzią .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
4.3.4. Wpływ wrażliwości społecznej na poziom przygotowania
do powodzi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232
4.4. Model przestrzenny wrażliwości społecznej
na powódź dla Polski południowej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264
4.5. Podsumowanie .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 276
5. Praktyka informowania i edukacji na temat powodzi w Polsce
na tle aspektów prawnych .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 281
Wojciech Biernacki

5.1. Obszar edukacji formalnej i nauki jako źródła informacji na temat powodzi .  .  .  . 286
Wojciech Biernacki

5.2. Materiały publikowane w portalu YouTube – wirtualnym, społecznym
archiwum lokalnych powodzi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 292
Karolina Grzeszna

5.3. Dystrybucja informacji na temat ryzyka powodziowego
za pomocą stron internetowych gmin.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 304
Jarosław Działek

5.4. Informacyjna i edukacyjna zawartość stron internetowych
krajowych i regionalnych instytucji powiązanych
z działaniami przeciwpowodziowymi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 318
Roman Konieczny

5.4.1. Aktywność instytucji w odniesieniu do wybranych grup odbiorców .  .  .  .  . 321
5.4.2. Analiza treści publikowanych na wybranych stronach
internetowych.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 330
5.4.3. Dostępność i czytelność tekstów publikowanych w internecie .   .   .   .   .   .   .   . 342
5.5. Prawne uwarunkowania komunikacji między instytucjami
oraz między instytucjami a obywatelami na terenach zagrożonych .   .   .   .   .   .   .   .   . 351
Karolina Listwan-Franczak

5.6. Akty planistyczne jako źródło informacji o ryzyku powodziowym .  .  .  .  .  .  .  . 373
Paweł Franczak, Karolina Listwan-Franczak

5.7. Podsumowanie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 390
Wojciech Biernacki

6. Podsumowanie i dyskusja wyników .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 395
Wojciech Biernacki, Jarosław Działek

Załączniki .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 403
Spis rycin .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 433
Spis tabel.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 439
Spis załączników.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 445
Bibliografia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 447

1. Wprowadzenie – cele, zakres i układ pracy
Jarosław Działek, Wojciech Biernacki

Powodzie należą do zagrożeń naturalnych, które przynoszą w Polsce największe straty
materialne. Powodują również poważne negatywne konsekwencje społeczne i zdrowotne. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza największe zniszczenia przyniosły powodzie
w 1997, 2001 i 2010 roku. Do najbardziej zagrożonych powodziami obszarów, które
ucierpiały na skutek wymienionych zdarzeń, należy pięć województw Polski południowej  : dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie ( Kowalewski 2006;
Kundzewicz i in. 2010; Halama 2013a, b; Powódź … 2013; Zagrożenia okresowe … 2013 ).
Znaczne ryzyko powodziowe w tej części kraju wynika z wysokiego potencjału powodziowego rzek dorzecza górnej Wisły i sudeckich dopływów Odry ( Magnuszewski,
Porczek 2015 ), z dużej gęstości zaludnienia, w szczególności w dolinach karpackich,
oraz z rosnącej presji na zagospodarowanie terenów zalewowych.
Ryzyko powodziowe stanowi kombinację zagrożenia ( prawdopodobnego zasięgu
wód powodziowych, ich głębokości i prędkości ), ekspozycji ( stopnia zagospodarowania terenów zagrożonych ) oraz wrażliwości ( stopnia przygotowania obiektów i ludzi
do powodzi ) ( Dyrektywa 2007 / 60 / WE … 2007; Bryndal 2014 c; Konieczny i in. 2016 ).
Strategie zmierzające do zmniejszenia ryzyka powodziowego powinny zatem uwzględniać te trzy elementy. Muszą one nie tylko się koncentrować na ograniczaniu zagrożenia przez stosowanie środków technicznych ( obwałowań, zbiorników retencyjnych ),
lecz także obejmować działania redukujące ekspozycję ( ograniczanie zabudowy w planach zagospodarowania przestrzennego, przenoszenie zabudowy z terenów zagrożonych ) oraz zmniejszające wrażliwość ( uodpornienie zagrożonych obiektów na wodę,
poprawę świadomości społecznej dzięki działaniom komunikacyjnym i edukacyjnym )
( Kundzewicz i in. 2010; Zagrożenia okresowe … 2013; Konieczny i in. 2016 ).
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Poszerzanie zakresu działań zmierzających do minimalizowania ryzyka powodziowego wynika z następujących stopniowo zmian w podejściu do przeciwdziałania klęskom żywiołowym. Dotychczas dominujący paradygmat ochrony przeciwpowodziowej koncentrował się bowiem na fizycznym przebiegu zjawisk zagrażających
człowiekowi. Skutecznym rozwiązaniem wydawało się zastosowanie wiedzy naukowej i inżynierskiej, która miała pozwolić na podporządkowanie sił natury człowiekowi
dzięki rozwiązaniom hydrotechnicznym („odsunąć wodę od ludzi”). Było to podejście
odgórne  : decyzje podejmowali głównie przedstawiciele władz i eksperci, a mieszkańcy
terenów zagrożonych mieli się im podporządkować. W nowej filozofii zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględnia się w większym stopniu perspektywę oddolną, czyli
głos zagrożonych społeczności – procesy komunikowania mają zatem charakter dwustronny, a nie jednokierunkowy jak wcześniej. Z tej zmiany wynika, opisane wcześniej,
odmienne podejście do zmniejszania ryzyka powodziowego, które można podsumować
jako dążenie, by „odsunąć ludzi od wody” (czyli ograniczyć ekspozycję), a gdy to nie
jest możliwe, wówczas trzeba „nauczyć się żyć z powodzią” (czyli zmniejszyć wrażliwość) (Hillhorst, Bankoff 2004; Mercer i in. 2008; Höppner i in. 2010; Understanding the
risks… 2011; Żelaziński 2011; Fordham i in. 2013; Bryndal 2014c; Konieczny i in. 2017).
Z tych przesłanek wyłoniła się idea badań, których wyniki zawarte zostały w niniejszym tomie. W centrum zainteresowań postawiono społeczności zamieszkujące
tereny zagrożone powodziami. Jeśli bowiem ma być spełniony postulat, by „ uczyły się
one żyć z powodzią ”, to niezbędne okazuje się rozpoznanie ich sytuacji, tak by mogły
współuczestniczyć w zarządzaniu ryzykiem. Tym samym w toku przygotowań do
realizacji badania wyłoniły się trzy najistotniejsze powiązane ze sobą pytania badawcze. Odpowiedzi na nie zostały zebrane w trzech częściach, które tworzą strukturę
niniejszej publikacji.
Wspomniane trzy kwestie brzmią następująco  :
1. Jak kształtują się wyobrażenia o powodzi ( zwłaszcza w ujęciu przestrzennym )
w kilka lat po jej wystąpieniu ? Jak zmieniają się te wyobrażenia z czasem ? Jakie są
uwarunkowania tego procesu ?
2. Jak zróżnicowany jest stopień przygotowania do powodzi mieszkańców zagrożonych terenów ? Jaką rolę odgrywają w tym uwarunkowania społeczno-ekonomiczne,
kształtujące wrażliwość społeczną na powódź ?
3. Jak przebiegają procesy komunikowania ryzyka powodziowego w obszarach zagrożonych ? Jakie wnioski dla usprawnienia tych procesów można wyciągnąć z badań
wyobrażeń o powodzi i wrażliwości społecznej na powódź ?

8

1. Wprowadzenie – cele, zakres i układ pracy

Oprócz powyższych trzech celów badawczych w trakcie przygotowania i realizacji badania uwzględniono również cele metodyczne i praktyczne. W pierwszej części
badań empirycznych ( rozdział 3 ), poświęconej przechowywanym w pamięci wyobrażeniom przestrzennym powodzi, wyzwaniem metodycznym było zarówno przygotowanie wykonania dwukrotnego pomiaru zasięgu powodzi postrzeganego przez mieszkańców, jak i opracowanie sposobów analizy pozyskanego materiału. W kolejnej części
( rozdział 4 ) podjęto próbę najpierw określenia, jakie uwarunkowania społeczno-ekonomiczne w największym stopniu wpływają na poziom wrażliwości społecznej na
powódź w kontekście przygotowań do potencjalnej katastrofy naturalnej. Następnie
testowano rozwiązania metodyczne – jak dalece uzyskane przy użyciu badań ankietowych wyniki można wykorzystać w analizach przestrzennych wrażliwości społecznej
na poziomie powiatów dla wszystkich pięciu województw Polski południowej. Aspekt
praktyczny badań odnosił się zaś do możliwości podjęcia działań zabezpieczających
przez mieszkańców terenów zagrożonych powodziami. W ostatniej części empirycznej ( rozdział 5 ) za cel poznawczy obrano rozpoznanie przebiegu procesów komunikowania się między wszystkimi zaangażowanymi interesariuszami, w szczególności
udziału społeczności lokalnych w tych procesach. Komunikacja i edukacja powodziowa odgrywają bowiem niebagatelną rolę w kształtowaniu wyobrażeń o powodzi
oraz mogą wpłynąć na zmniejszanie wrażliwości społecznej. Określenie braków w tym
systemie może stanowić podstawę do zaproponowania zmian w praktyce wielu instytucji ( ryc. 1.1 ).
Przeprowadzenie badań w ramach niniejszego projektu wymagało zatem zastosowania wielu różnych uzupełniających się metod badawczych. Analizie poddano
dostępne publicznie, a także pozyskane na potrzeby badań dane meteorologiczne
i hydrologiczne, dokumentację związaną z przygotowaniem do powodzi, ich przebiegiem i konsekwencjami. Zebrano również liczne dane w trakcie badań terenowych
( badania ankietowe wśród mieszkańców terenów zagrożonych, badanie wyobrażeń
przestrzennych powodzi, badania ankietowe i wywiady z zarządzającymi ryzykiem
powodziowym ). Do analiz zawartości i treści wykorzystano szeroki zestaw materiałów ( akty prawne, podręczniki szkolne, prasę, portale internetowe ). Szczegółowy opis
zastosowanych metod, a także rozważania teoretyczne oraz uzyskane wyniki i wnioski
cząstkowe zostały przedstawione dla każdej z części w odpowiednich rozdziałach.
Jako obszar badawczy wybrano Polskę południową ze względu na wspomniany już
wcześniej wysoki poziom ryzyka powodziowego w skali całego kraju. W zależności od
zastosowanych metod badawczych prowadzono analizy dla całego obszaru albo studia
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Ryc. 1.1. Schemat powiązań między trzema częściami empirycznymi projektu
Źródło  : opracowanie własne.

przypadku, skupiając uwagę na wybranych społecznościach, które doświadczyły negatywnych konsekwencji powodzi w ciągu ostatnich 20 lat. Charakterystykę społeczno-gospodarczą badanych obszarów oraz przebieg powodzi, które je nawiedziły, przedstawiono w rozdziale 2.
Dzięki zastosowanym metodom oraz podejściom badawczym udało się zebrać unikatowy zbiór danych, który umożliwił przeprowadzenie analiz zagadnień dotychczas
rzadko podejmowanych w polskiej literaturze naukowej. Należą do nich nowatorskie
badania wyobrażeń przestrzennych powodzi i ich zmienności w czasie, w ramach których wykorzystano narzędzia GIS. Badania wrażliwości społecznej na powódź oparto
na wynikach ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców terenów nawiedzonych
przez taką klęskę żywiołową, a nie tylko, tak jak to jest powszechnie robione, na podstawie danych statystycznych. Dzięki temu udało się zweryfikować, czy uwarunkowania
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wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe mają charakter uniwersalny, czy wynikają
z kontekstu lokalnego, co ma istotne znaczenie dla prowadzenia analiz przestrzennych opartych na danych statystycznych. W zakresie badań nad komunikowaniem
ryzyka udało się prześledzić różne jego aspekty, co pozwoliło zrozumieć, jak przebiegają układy komunikacyjne w wypadku zagrożenia powodziowego, oraz wskazać
ich mocne i słabe strony. Mamy nadzieję, że zebrane w niniejszej publikacji wyniki
będą służyły nie tylko innym badaczom, ale także praktykom zarządzania ryzykiem
powodziowym.
***
Autorzy pragną podziękować mieszkańcom miejscowości, którzy w latach
2014 – 2016 wzięli udział w prowadzonych badaniach. Dzięki ich uprzejmości, cierpliwości, a czasami trudnym powrotom do tragicznych wspomnień o powodzi badania
te mogły zostać zrealizowane. Niezwykle ważne były również spotkania z przedstawicielami lokalnych władz, organizacji pozarządowych, służb mundurowych, instytucji
samorządowych i państwowych oraz mediów, którzy poświęcili swój czas, by pomóc
nam w zrozumieniu zdarzeń, które nawiedziły ich miejscowości. W szczególności dziękujemy Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowemu Instytutowi
Badawczemu ( IMGW-PIB ) za przekazanie danych meteorologicznych i hydrologicznych dla obszarów, w których prowadzono badanie.
Wyniki badań terenowych wykorzystane w niniejszej publikacji były gromadzone
przez zespół składający się zarówno z doświadczonych, jak i młodszych badaczy, którym autorzy książki pragną bardzo podziękować za pracę nad koncepcją badań, realizację badań terenowych oraz nowe spojrzenie na etapie analizy wyników. W skład
zespołu autorskiego niniejszej książki weszli  : Jarosław Działek, Wojciech Biernacki,
Roman Konieczny, Łukasz Fiedeń ( któremu należą się szczególne podziękowania za
wykonanie map ), Paweł Franczak, Karolina Grzeszna, Karolina Listwan-Franczak.
Dodatkowo na etapie zbierania danych w projekcie wzięli również udział  : Gabriela
Dąbek, Błażej Guzy, Łukasz Janus, Maria Kowal, Joanna Lizak i Maciej Szubartowski,
a dzięki ich rzetelnej pracy udało się pozyskać liczny zbiór odpowiedzi w ramach badania ankietowego. Zróżnicowanie specjalizacji naukowej wykonawców projektu przyczyniło się do poszerzenia tła naukowego opisywanych zagadnień. Dziękujemy jednocześnie wszystkim osobom, które podczas konferencji i innych spotkań komentowały
prezentowane wcześniej cząstkowe wyniki badań. W szczególności podziękowania
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zanim nadejdzie powódź

kierujemy do recenzenta książki prof. dr. hab. Zbigniewa W. Kundzewicza, a także
do prof. dr. hab. Zygmunta Górki i dr hab. Anity Bokwy za wnikliwą lekturę tekstu
i wszystkie uwagi merytoryczne. Jakiekolwiek niedopatrzenia lub niedociągnięcia
w pracy z natury rzeczy obciążają wyłącznie autorów.
Wierzymy, że książka, którą właśnie trzymacie Państwo w rękach, w przejrzysty i ciekawy sposób przedstawia wyniki badań projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu naukowego „ Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania wrażliwości społecznej na powódź, ze szczególnym
uwzględnieniem roli komunikacji w jej kształtowaniu ”, na podstawie umowy numer
UMO-2012 / 05 / D / HS4 / 01328.
Dzięki nabytym doświadczeniom podczas realizacji projektu autorzy doceniają
obecnie wszelkie próby poszukiwania rozwiązań, prowadzenia badań, a zwłaszcza
działań praktycznych, wynikających z potrzeb lokalnych społeczności, samorządów
czy innych podmiotów, na rzecz podnoszenia społecznej aktywności, komunikacji
i edukacji, mających na celu ograniczenie skutków powodzi. W związku z tym zapraszamy do kontaktu i współpracy.
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2. Charakterystyka obszarów badań

W tym rozdziale przedstawione zostały obszary, w których prowadzono szczegółowe
badania terenowe nad wyobrażeniami przestrzennymi o powodzi, nad wrażliwością
społeczną mieszkańców w kontekście ich przygotowań do powodzi oraz nad lokalnymi układami komunikowania ryzyka powodziowego. Najpierw scharakteryzowano
cechy społeczno-gospodarcze tych obszarów. Ich rozpoznanie pozwala bowiem lepiej
zrozumieć, jakie konsekwencje może przynieść powódź dla społeczności je zamieszkujących. Stanowi również kontekst interpretacji zróżnicowanych postaw mieszkańców w zakresie postrzegania powodzi i podejmowania działań przygotowawczych.
W drugiej części omówiono szczegółowo przebieg najdotkliwszych dla danych obszarów powodzi, uwzględniając zarówno sytuację meteorologiczną i hydrologiczną, jak
i skutki tych katastrofalnych zdarzeń. Jako tło tych rozważań przedstawiono historię powodzi w badanych obszarach i ich okolicach, co umożliwia lepsze zrozumienie
doświadczeń powodziowych danych społeczności.
Badania terenowe przeprowadzono w 10 obszarach badawczych ( ryc. 2.1, tab. 2.1 ) –
w trzech z nich zrealizowano badania nad zmianami postrzegania zasięgu powodzi w czasie, a w ośmiu badania ankietowe nad wrażliwością społeczną na powódź.
We wszystkich prowadzono również wywiady z lokalnymi interesariuszami zaangażowanymi w komunikowanie ryzyka powodziowego. Do badań nad postrzeganiem
zasięgu powodzi wytypowano obszary, w których powódź miała charakter lokalny
( w obrębie jednej miejscowości ) i wystąpiła do kilku lat przed podjęciem tych badań.
W drugim wypadku wybrano natomiast obszary, w których powódź miała szerszy
zasięg ( również w obrębie kilku miejscowości ) oraz nawiedziła je od kilku do kilkunastu lat przed rozpoczęciem badań. Dodatkowymi kryteriami były wielkość miejscowości, częstość występowania oraz charakter powodzi. W obu badaniach dobrano
obszary, które reprezentowałyby różne regiony Polski południowej. Dodatkowe informacje na temat doboru obszarów przedstawiono w rozdziałach 3 i 4.
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Źródło : opracowanie własne.

Uwagi : obszarom nadano kody, w których litera oznacza województwo : D – dolnośląskie, S – śląskie,
M – małopolskie, P – podkarpackie. Obszar M3 położony jest na granicy województw małopolskiego
i podkarpackiego.

Ryc. 2.1. Obszary badań terenowych

2. Charakterystyka obszarów badań

2. Charakterystyka obszarów badań

Tab. 2.1. Podstawowe dane o miejscowościach, w których prowadzono badania
Obszary badań
a ) postrzegania zasięgu powodzi
b ) wrażliwości społecznej
na powódź
D1 – Bogatynia ( b )

Gmina
Bogatynia
Lądek-Zdrój

D2 – okolice Kłodzka
i Lądka-Zdroju ( b )
Kłodzko

Miejscowości, w których
prowadzono badania

Rodzaj
miejscowości

Liczba
ludności
miejscowości
w 2014 r.

Bogatynia

miasto

18 299

Lądek-Zdrój

miasto

5 873

Radochów

wieś

507

Trzebieszowice

wieś

1 130

Krosnowice

wieś

2 825

Ołdrzychowice Kłodzkie

wieś

2 267

Żelazno

wieś

859

D3 – Wojcieszów ( a )

Wojcieszów

Wojcieszów

miasto

3 814

S1 – Bieruń ( a, b )

Bieruń

Bieruń

miasto

19 636

Budzów

wieś

2 839

Jachówka

wieś

1 022

Zembrzyce

wieś

2 215

Tuchów

miasto

6 724

Burzyn

wieś

1 380

M1 – Budzów i Zembrzyce ( b )

Budzów
Zembrzyce

M2 – Tuchów i okolice ( b )

Tuchów

Dąbrówka Tuchowska

wieś

839

Borki

wieś

782

Maniów

wieś

522

Słupiec

wieś

1 068

Wadowice
Górne

Zabrnie

wieś

427

Czermin

Ziempniów

wieś

Brzostek

miasto

Kamienica Dolna

wieś

551

Klecie

wieś

655

Zawadka Brzostecka

wieś

416

Szczucin
M3 – Słupiec i okolice ( b )

Brzostek
P1 – Brzostek, Pilzno i okolice ( b )

Pilzno

547
2 716

Skurowa

wieś

Pilzno

miasto

429

Bielowy

wieś

520

Strzegocice

wieś

1 019

4 802
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Obszary badań
a ) postrzegania zasięgu powodzi
b ) wrażliwości społecznej
na powódź

P2 – osiedla Tarnobrzega* ( b )

P3 – Czarna ( a )

Gmina

Tarnobrzeg

Czarna

Miejscowości, w których
prowadzono badania

Rodzaj
miejscowości

Liczba
ludności
miejscowości
w 2014 r.

Sielec

osiedle

535

Sobów

osiedle

1 660

Wielowieś

osiedle

1 653

Zakrzów

osiedle

985

Czarna

wieś

2 710

Uwagi : * – w tym obszarze badania prowadzono w czterech osiedlach Tarnobrzega, dawnych wsiach włączonych do miasta w 1975 r., które zachowały do dziś pewną odrębność od pozostałych części miasta.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz danych o liczbie ludności przekazanych
przez urzędy gmin.

2.1. Położenie obszarów badań i ich uwarunkowania
społeczno-ekonomiczne
Łukasz Fiedeń

D1 – Bogatynia
W tym obszarze badania prowadzono w Bogatyni ( ryc. 2.2 ), mieście wchodzącym
w skład gminy miejsko-wiejskiej o tej samej nazwie, położonej w powiecie zgorzeleckim w województwie dolnośląskim ( tab. 2.2 1 ). Gmina w całości leży w makroregionie Pogórza Zachodniosudeckiego, w dwóch jego mezoregionach : od zachodu
w Obniżeniu Żytawsko-Zgorzeleckim ( większa część gminy ), od wschodu na Pogórzu
Izerskim ( Kondracki 2002 ).
Omawiany obszar znajduje się w klimatycznym Regionie Dolnośląskim Zachodnim
( Woś 1999 ), w którym prawie przez ¾ roku występuje pogoda typu ciepłego, bardzo często pojawiają się w nim dni z zachmurzeniem, a przez niemal pół roku
odnotowywane są dni z opadem. Wynika to z jego położenia u zachodnich podnóży
1

W tabeli 2.2 zebrano dla celów porównawczych podstawowe dane statystyczne dla wszystkich
gmin, w których położone są obszary badań terenowych. Opisy wszystkich obszarów badawczych odwołują się do tej tabeli.
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Ryc. 2.2. Obszar badawczy D1 – Bogatynia
Źródło : opracowanie własne.
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m-w

w tym :
mm-w

Tuchów

Szczucin

M2

M3

8 770

w tym :
owm-w
9 109

13 298

5 638
18 169

w

Zembrzyce

m-w

w

Budzów

19 636

3 814

17 369

2 667

8 540

18 299

24 127

Liczba ludności

m-w

m

Bieruń

M1

Wojcieszów m

w

S1

Kłodzko

D3

D2

Bogatynia

D1

Rodzaj
gminy a

m-w
Lądek-Zdrój w tym :
owm-w

Gmina

Obszar
badań

Gęstość zaludnienia
[os. / km 2 ]
81

111

182

144

119

485

119

69

27

73

306

177

przedprodukcyjnym
18,6

18,4

20,8

19,5

23,7

18,4

17,2

17,7

16,8

14,6

17,3

17,7

2014

17,3

17,0

16,5

18,4

14,5

14,4

18,3

16,9

17,5

22,0

17,1

16,9

poprodukcyjnym

Odsetek ludności
w wieku
Współczynnik feminizacji
97

100

101

102

100

102

105

102

104

111

106

103

–1,5

–1,5

–0,3

–2,1

1,4

–6,0

–2,6

2,4

0,6

–4,9

–7,6

–7,8

2012 – 2014

Średnie saldo migracji
[‰]

18
x

797,20

828,40

1 734,49

613,19

2 744,39

2 159,97

1 236,84

x

1 562,64

x

5 023,36

Dochody własne gmin
na 1 mieszkańca

Tab. 2.2. Podstawowe dane o gminach, w których położone są obszary badań terenowych
Poziom przedsiębiorczościb
362,3

507,6

592,2

805,3

675,0

691,6

825,9

683,4

907,4

1 066,7

850,3

795,0

Poziom bezrobocia
[‰]c
x

12,6

8,2

7,5

6,4

2,7

14,2

12,5

x

10,2

x

6,0

2014

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
x

15,2

6,5

8,1

5,5

2,5

15,3

7,6

x

8,4

x

8,4

Liczba stowarzyszeń
i fundacji na 10 tys. mieszk.
17,6

24,8

28,1

24,8

11,4

19,4

23,6

25,9

52,5

44,5

35,5

34,8

PA

PUPA + PA

PUA + A

PUA

A

U

PUF

A

F

PUF + F

U

U

A

Typ gminy d

x

I

D

I

I

B

D

I

x

G

x

G

B
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Liczba ludności

38 478 602

12 862

48 000

17 958

13 204

7 002

7 608

Gęstość zaludnienia
[os. / km 2 ]
123

87

562

109

108

87

88

przedprodukcyjnym
18,0

20,1

16,2

20,9

21,1

20,9

22,1

2014

19,0

15,4

20,8

16,6

16,3

15,5

16,2

Współczynnik feminizacji
107

101

108

100

100

99

97

Średnie saldo migracji
[‰]
–0,4

1,0

–4,6

1,3

–0,2

–1,7

1,6

2012 – 2014

Dochody własne gmin
na 1 mieszkańca
2 198,44

785,89

2 543,01

1 057,49

821,04

814,20

859,67

Poziom przedsiębiorczościb
1 038,6

538,8

1 000,4

540,7

400,6

527,0

489,0

Poziom bezrobocia
[‰]c
7,5

9,0

9,1

7,6

9,2

8,3

7,6

2014

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
7,7

17,5

6,3

12,2

29,9

6,4

11,0

33,1

21,0

41,0

21,2

33,3

24,3

35,5

Liczba stowarzyszeń
i fundacji na 10 tys. mieszk.
x

A

U

PUPA + A

PUPA + A

PA

PA

A

Typ gminy d

x

I

C

I

I

I

I

B

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Uwagi : dane zebrane zostały dla 2014 r., w którym prowadzone były badania terenowe ; dane na temat dochodów własnych gmin, poziomu bezrobocia, korzystających z pomocy społecznej oraz typu funkcjonalnego gminy dostępne jedynie na poziomie gminy ; a – oznaczenia rodzajów gmin : m – miejska, w – wiejska,
m-w – miejsko-wiejska, mm-w – miasto w gminie miejsko-wiejskiej, owm-w – obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej ; b – liczba prywatnych podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych na 10 tys. mieszk. ; c – udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ; d – A : typy gmin wg
użytkowania przestrzeni za Buciak, Pieniążek 2012 : U – zurbanizowane, PUF – częściowo zurbanizowane, leśne, PUA – częściowo zurbanizowane, rolnicze,
PUPA – częściowo zurbanizowane, wybitnie rolnicze,F – leśne, A – rolnicze, PA – wybitnie rolnicze ; B : typy funkcjonalne gmin za Śleszyński, Komornicki 2016 :
B – strefy zewnętrzne miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw, C – rdzenie miejskich obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych, D – strefy
zewnętrzne miejskich obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych, G – gminy o innych rozwiniętych funkcjach pozarolniczych ( turystyka oraz funkcje
wielkopowierzchniowe, w tym przemysł wydobywczy ), I – gminy z umiarkowanie rozwiniętą funkcją rolniczą.

Polska

w

m

m-w

Pilzno

Tarnobrzeg

m-w

Brzostek

Czarna

w

Czermin

P2

w

Rodzaj
gminy a

Wadowice
Górne

Gmina

P3

P1

M3

Obszar
badań

poprodukcyjnym

Odsetek ludności
w wieku
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Gór Izerskich, tworzących barierę orograficzną dla napływających z zachodu mas wilgotnego powietrza. Główną rzeką jest tu Nysa Łużycka stanowiąca jednocześnie zachodnią granicę miasta i gminy. Prawymi jej dopływami na obszarze gminy są: Lubota, Nowa
Biedrzychówka, Wądołek, Szkło i Miedzianka – ten ostatni, który przyniósł największe
zniszczenia w 2010 r., dzieli miasto na część północną i południową (MPHP 2010).
Bogatynię zamieszkiwało pod koniec 2014 r. ponad 18 tys. mieszkańców, a gęstość
zaludnienia wynosiła 306 osób / km 2. W ostatnich latach miasto i gmina odznaczały się
stosunkowo wysokim ujemnym saldem migracyjnym. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym kształtował się na poziomie podobnym do średniej krajowej, a udział
osób starszych był nieco niższy.
Z uwagi na ulokowanie na obszarze gminy dużych zakładów przemysłowych
( kopalnia węgla brunatnego i elektrownia ) jest ona najbogatszą ze wszystkich omawianych, a jej dochody własne kształtują się na wysokim poziomie. Poziom bezrobocia w porównaniu ze średnią ogólnopolską był niski. Zaskakuje zatem nieco wyższy
niż przeciętnie w kraju odsetek osób korzystających z pomocy społecznej. Mieszkańcy
gminy są dosyć aktywni społecznie. Charakteryzują się jednak niskim poziomem
przedsiębiorczości, co związane jest z zatrudnieniem znacznej części mieszkańców
przez wspomnianej wcześniej zakłady pracy. Obszar ten należy do terenów zurbanizowanych o rozwiniętych funkcjach pozarolniczych, głównie przemysłowych ( Buciak,
Pieniążek 2012 ; Śleszyński, Komornicki 2016 ).

D2 – okolice Kłodzka i Lądka-Zdroju
W drugim z sudeckich obszarów badania ankietowe prowadzono na terenach wiejskich
dwóch gmin : miejsko-wiejskiej Lądek-Zdrój ( we wsiach Radochów i Trzebieszowice )
oraz wiejskiej Kłodzko ( we wsiach Krosnowice, Ołdrzychowice Kłodzkie i Żelazno )
( ryc. 2.3 ). Obie gminy znajdują się w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim.
Obszar badań położony był nad Białą Lądecką, uchodzącą w Krosnowicach do
Nysy Kłodzkiej. Obejmował on fragmenty obu gmin położone w mezoregionach
Kotliny Kłodzkiej ( część zachodnia obszaru badań ), Masywu Śnieżnika ( część południowa ) oraz Gór Złotych ( część wschodnia i północno-wschodnia ) ( Kondracki
2002 ). Głównymi dopływami Białej Lądeckiej na tym obszarze są : Potok Karpowski,
Luta, Pląsawa, Orliczka, Konradka, Skrzynczana i Piotrówka ( MPHP 2010 ). Tereny
te leżą w klimatycznym Regionie Dolnośląskim Środkowym ( Woś 1999 ), dla którego
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Źródło : opracowanie własne.

Ryc. 2.3. Obszar badawczy D2 – okolice Kłodzka i Lądka-Zdroju
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charakterystyczne jest występowanie przez większą część roku pogody typu ciepłego,
a także przez niemal pół roku – dni z opadem.
W 2014 r. w gminie wiejskiej Kłodzko mieszkało 17,4 tys. osób, a w wiejskiej części gminy Lądek-Zdrój – 2,7 tys. osób. Gęstość zaludnienia na tym obszarze jest
niska, w szczególności w wiejskim obszarze gminy Lądek-Zdrój ( gmina ta odznacza
się przy tym wysokim poziomem lesistości ). Można to łączyć z wymianą ludności
w Sudetach po zakończeniu II wojny światowej oraz depopulacją wyżej położonych
obszarów ( Kaszuba 2007 ; Latocha 2009 ). W obu gminach obserwuje się w ostatnich latach korzystne trendy, jeśli chodzi o ruch migracyjny – nieco wyższe dodatnie
saldo migracji w gminie wiejskiej Kłodzko można wiązać z procesami suburbanizacji. Niekorzystnie natomiast kształtował się w obu gminach poziom bezrobocia, który
był wyższy od średniej krajowej, dochodząc do 10  –  12  %. W porównaniu z innymi
gminami w województwie i kraju dochody własne obydwu gmin okazują się niskie
( nieznacznie wyższe w gminie Lądek-Zdrój ). Poziom przedsiębiorczości w obu gminach jest również niższy od średniej w kraju – ponownie w części wiejskiej gminy
Lądek-Zdrój jest on wyższy niż w wiejskich okolicach Kłodzka. Zbliżone tendencje
można zaobserwować w zakresie aktywności stowarzyszeniowej mieszkańców obu
gmin. Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej jest w obu gminach podobny
i zbliżony do średniej ogólnopolskiej.
Podsumowując, w gminie wiejskiej Kłodzko nadal dość istotną rolę odgrywa działalność rolnicza. W gminie Lądek-Zdrój natomiast w nieco większym stopniu uwidacznia się aktywność pozarolnicza mieszkańców, co wynika głównie z funkcji uzdrowiskowych siedziby gminy. Wiejskie obszary tej gminy wykazują pewne podobieństwo
do obszaru gminy wiejskiej Kłodzko, choć odróżnia je duży udział obszarów leśnych
( Buciak, Pieniążek 2012 ; Śleszyński, Komornicki 2016 ).

D3 – Wojcieszów
Obszar ten obejmuje gminę miejską Wojcieszów położoną w powiecie złotoryjskim w województwie dolnośląskim ( ryc. 2.4 ). Jej część północna zaliczana jest do
mezoregionu Pogórza Kaczawskiego ( makroregion Pogórze Zachodniosudeckie ),
a południowa do mezoregionu Gór Kaczawskich ( makroregion Sudety Zachodnie )
( Kondracki 2002 ). Pod względem klimatycznym należy do Regionu Dolnośląskiego
Zachodniego ( Woś 1999 ). Rzeka Kaczawa dzieli miasto na część zachodnią i wschodnią. Jej jedynym większym dopływem w mieście jest Olszanka ( MPHP 2010 ).
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Ryc. 2.4. Obszar badawczy D3 – Wojcieszów
Źródło : opracowanie własne.

Pod koniec 2014 r. miasto zamieszkiwało 3,8 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia
w Wojcieszowie w porównaniu z innymi miastami jest niska, stąd też w klasyfikacji gmin określono ją jako gminę częściowo zurbanizowaną ze znaczącym udziałem
obszarów leśnych ( Buciak, Pieniążek 2012 ). Podobnie jak w wypadku dwóch gmin
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z Kotliny Kłodzkiej poziom bezrobocia w Wojcieszowie również kształtował się na
wysokim poziomie. Zdecydowanie wyższy był przy tym odsetek osób korzystających
z pomocy społecznej. Nic dziwnego zatem, że w ruchu migracyjnym w ostatnich
latach przeważał odpływ ludności. Mimo tak niesprzyjającej sytuacji dochody własne gminy kształtowały się na poziomie zbliżonym do średniej krajowej. Ten niekorzystny obraz dopełniają stosunkowo niewielka aktywność społeczna i niski poziom
przedsiębiorczości.

S1 – Bieruń
Kolejny obszar obejmuje gminę miejską Bieruń położoną w powiecie bieruńsko-lędzińskim w województwie śląskim ( ryc. 2.5 ). Miasto leży w większości w mezoregionie Pagórów Jaworznickich ( makroregion Wyżyna Śląska ), tylko jego fragment
znajduje się w mezoregionie Równiny Pszczyńskiej, a południowo-wschodni –
Doliny Górnej Wisły ( oba wchodzą w skład makroregionu Kotliny Oświęcimskiej )
( Kondracki 2002 ).
Pod względem klimatycznym miasto należy do Regionu Śląsko-Krakowskiego,
który cechuje się występowaniem dużej liczby dni z pogodą bardzo ciepłą z opadem
i umiarkowanie ciepłą z dużym zachmurzeniem i opadem ( Woś 1999 ). Prawie połowa
granic gminy przebiega wzdłuż rzek : granicę południową i południowo-zachodnią
stanowi Gostynia, do której uchodzą Potok Tyski ( zachodnia granica gminy ), Mleczna
i Młynówka ; granicę południowo-wschodnią – Wisła, do której wpadają : wspomniana Gostynia, Potok Bijasowicki, Potok Goławiecki ( fragment granicy północnej )
i Przemsza ( granica północno-wschodnia ) ( MPHP 2010 ).
Pod koniec 2014 r. miasto zamieszkiwało blisko 20 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia w mieście była wyższa niż średnia dla województwa, w porównaniu z innymi
miastami Polski znajduje się jednak na średnim poziomie. W latach 2012  –  2014 odnotowano ujemne saldo migracji. Na uwagę zasługuje ponadto niższy w porównaniu ze
średnią krajową odsetek osób w wieku poprodukcyjnym.
Dochody własne gminy wynosiły ponad 2,7 tys. zł na mieszkańca, co jest wartością ponadprzeciętną zarówno w skali kraju, jak i województwa. Ma to niewątpliwie
związek z występowaniem na obszarze miasta złóż węgla kamiennego i działalnością
Kopalni Węgla Kamiennego Piast. Poza tym w Bieruniu funkcjonuje kilka innych
większych zakładów przemysłowych, m.in. Danone, Nitroerg, Johnson Controls, Auto
Partner, Carbud, Unitrans, Dantrans, Europack-Foil, OSM Bieruń ( Sala 2015 ). Dobra
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Ryc. 2.5. Obszar badawczy S1 – Bieruń
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sytuacja na lokalnym rynku przekładała się na niskie bezrobocie oraz niewielki odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej. Warto jednak zwrócić uwagę,
że zarówno aktywność stowarzyszeniowa, jak i poziom przedsiębiorczości kształtują się na niskim poziomie. W tym drugim wypadku, jak już wspomniano, opisując Bogatynię, jest to cecha charakterystyczna lokalnych gospodarek zdominowanych
przez jeden zakład lub kilka dużych przedsiębiorstw.

M1 – Budzów i Zembrzyce
Na tym obszarze badania prowadzono w centralnej części wiejskich gmin Budzów
( wsie : Budzów, Jachówka ) i Zembrzyce ( wieś Zembrzyce ) położonych w powiecie
suskim w województwie małopolskim ( ryc. 2.6 ).
Badania prowadzono w zlewni Paleczki, która uchodzi do Skawy, a w przyszłości
będzie wpływać do zbiornika Świnna Poręba. Jej ważniejszymi dopływami w tym
obszarze są : Sypułówka, Zachełmka, Jachówka, Krzywy Potok, Droszczyna i Palczyca,
zbierające wody z gminy Budzów i ze wschodniej części gminy Zembrzyce ( MPHP
2010 ). Obszar ten położony jest w zdecydowanej większości na Pogórzu Wielickim
( makroregion Pogórza Zachodniobeskidzkiego ). Niewielki zachodni fragment obejmował Beskid Mały, część południowa natomiast – Beskid Makowski ( makroregion
Beskidów Zachodnich ) ( Kondracki 2002 ). Cały ten obszar, podobnie jak wcześniej
omawiany, leży w klimatycznym Regionie Śląsko-Krakowskim ( Woś 1999 ).
W 2014 r. w gminie Budzów mieszkało prawie 9 tys. osób, a w gminie Zembrzyce –
ponad 5,5 tys. Gęstość zaludnienia w obu gminach była zbliżona do średniej krajowej.
Struktura wieku ludności, podobnie jak w innych obszarach wiejskich Polski
południowej, odznaczała się wyższym odsetkiem osób młodych, a mniejszym – osób
starszych. Tendencja ta bardziej uwidacznia się w gminie Budzów. Omawiane gminy
różnią się pod względem trendów migracyjnych : w gminie Budzów saldo migracji
było dodatnie, a w gminie Zembrzyce – ujemne.
Poziom bezrobocia w obu gminach jest zbliżony do średniej w kraju, chociaż
sytuacja w tym zakresie okazuje się nieco bardziej korzystna w gminie Budzów.
Duże różnice między gminami uwidaczniają się natomiast w zakresie ich dochodów
własnych. Gmina Budzów była najbiedniejszą ze wszystkich objętych badaniami,
w gminie Zembrzyce choć również odnotowano dochody niższe od średniej dla kraju
i województwa, to jednak blisko trzykrotnie wyższe niż w gminie Budzów. W obydwu gminach poziom przedsiębiorczości mieszkańców okazał się niższy niż w Polsce
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Ryc. 2.6. Obszar badawczy M1 – Budzów i Zembrzyce
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i województwie małopolskim. W tej sytuacji dość zaskakujący wydaje się niski odsetek
osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Budzów. W gminie Zembrzyce
poziom udzielonej pomocy społecznej był podobny jak w całej Polsce. Cały omawiany
obszar cechowała niska aktywność społeczna mieszkańców.
Według klasyfikacji funkcjonalnej są to gminy rolnicze, choć gmina Zembrzyce
określana jest jako częściowo zurbanizowana ( Buciak, Pieniążek 2012 ; Śleszyński,
Komornicki 2016 ). Władze obu gmin podkreślają znaczenie turystyki oraz nadal
istotną w lokalnej gospodarce tradycyjną drobną wytwórczość – przetwórstwo drewna
i skór ( www.budzow.pl ; Strategia rozwoju … 2016 ).

M2 – Tuchów i okolice
Do tego obszaru zaliczono położone w powiecie tarnowskim ( województwo małopolskie ) miasto Tuchów oraz wsie Burzyn i Dąbrówka Tuchowska ( środkowo-wschodnia część gminy miejsko-wiejskiej Tuchów ) ( ryc. 2.7 ). Gmina ta prawie w całości mieści się w mezoregionie Pogórza Ciężkowickiego, w makroregionie Pogórza
Środkowobeskidzkiego ( Kondracki 2002 ).
Obszar ten pod względem klimatycznym wchodzi w skład Regionu Tarnowsko-Rzeszowskiego ( Woś 1999 ), który odznacza się częstym występowaniem dni bardzo
ciepłych z opadem atmosferycznym oraz dni z przymrozkami. W regionie tym przez
większą część roku obserwuje się dni ciepłe z zachmurzeniem, a przez prawie pół
roku – dni z opadem ( Woś 1999 ). Główną rzeką gminy jest Biała2, której dopływami
tutaj są : Siedliszczanka, Rostówka, Burzynianka, Modra, Szwedka, Karwodrzanka
i Mesznianka ( MPHP 2010 ).
Pod koniec 2014 r. gminę zamieszkiwało ponad 18 tys. mieszkańców, a jej gęstość
zaludnienia była wysoka. Saldo migracji osiągnęło wartość bliską zeru. W strukturze ludności gminy uwidacznia się wyższy udział osób w wieku przedprodukcyjnym,
a niższy – w wieku poprodukcyjnym. Dochody własne gminy w 2014 r. okazały się bardzo niskie – niewiele ponad 800 zł na mieszkańca. Poziom bezrobocia był natomiast
zbliżony do średniej krajowej. Stosunkowo niewielu mieszkańców gminy korzystało
z pomocy społecznej. Ludność tej gminy cechuje się raczej niskim poziomem aktywności społecznej i przedsiębiorczości lokalnej. W strukturze użytkowania ziemi duże
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Ryc. 2.7. Obszar badawczy M2 – Tuchów i okolice
Źródło : opracowanie własne.
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znaczenie mają użytki rolne – zarówno samo miasto, jak i obszar wiejski zaklasyfikowano
jako gminy o charakterze rolniczym (Buciak, Pieniążek 2012; Śleszyński, Komornicki
2016). Miasto jest ponadto znane dzięki Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, stanowiącym główny cel turystyki religijnej w regionie (www.tuchów.pl).

M3 – Słupiec i okolice
Do tego obszaru zaliczono pięć wsi : Borki, Maniów i Słupiec ( gmina miejsko-wiejska Szczucin ) w powiecie dąbrowskim w województwie małopolskim oraz Zabrnie
( gmina wiejska Wadowice Górne ) i Ziempniów ( gmina wiejska Czermin ) w powiecie mieleckim w województwie podkarpackim ( ryc. 2.8 ), wszystkie usytuowane na
Nizinie Nadwiślańskiej ( makroregion Kotliny Sandomierskiej ) ( Kondracki 2002 ).
Omawiane gminy leżą w bliskim sąsiedztwie Wisły, która dla gminy Szczucin
i Czermin stanowi północno-zachodnią granicę. Głównym prawobrzeżnym dopływem Wisły na tym obszarze jest Breń ( MPHP 2010 ). Obszar ten należy do Regionu
Sandomierskiego charakteryzującego się korzystnymi warunkami klimatycznymi do
rozwoju rolnictwa : dużą liczbą dni z pogodą bardzo ciepłą, dni bardzo ciepłych i jednocześnie słonecznych lub z niewielkim zachmurzeniem oraz dni bardzo ciepłych bez
opadu ( Woś 1999 ). Te dobre uwarunkowania sprawiają, że spośród wszystkich badanych obszarów tylko ten można określić jako wybitnie rolniczy ( Buciak, Pieniążek
2012 ; Śleszyński, Komornicki 2016 ).
W 2014 r. w części wiejskiej gminy Szczucin ( w której prowadzono badania ) mieszkało
9,1 tys. osób, w gminie Wadowice Górne – 7,6 tys., w gminie Czermin – 7,0 tys. Gęstość
zaludnienia na tych obszarach była bardzo zbliżona ( po ok. 80  –  90 osób / km2 ). Struktura
wieku ludności również wykazywała duże podobieństwo, z wyższym odsetkiem osób
młodych, a niższym – seniorów. Charakterystyczną cechą, typową dla obszarów o dominującej funkcji rolniczej, jest liczebna przewaga mężczyzn nad kobietami – odróżnia
to te gminy od pozostałych obszarów badań. W gminach Wadowice Górne i Czermin
stwierdzono poziom bezrobocia nieco wyższy od średniej dla Polski, a w gminie
Szczucin – wyraźnie wyższy. W latach 2012  –  2014 w gminach Szczucin i Czermin
odnotowano ubytek migracyjny, a w gminie Wadowice Górne niewielki przyrost.
Charakter rolniczy tych gmin przekłada się na niskie dochody własne ich budżetów ( 800  –  850 zł na 1 mieszkańca ) oraz rzadkie podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej, w szczególności we wiejskiej części gminy Szczucin. W gminie tej z pomocy społecznej korzysta dwa razy więcej osób niż średnio w Polsce,
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Ryc. 2.8. Obszar badawczy M3 – Słupiec i okolice
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w pozostałych dwóch gminach odsetek korzystających z tej formy wsparcia jest niższy, ale nadal przekracza wartości średnie dla kraju. W gminach Szczucin i Czermin
wskaźnik liczby stowarzyszeń kształtuje się zdecydowanie poniżej średniej krajowej,
a w gminie Wadowice Górne jest on zbliżony do wartości średniej dla całej Polski.

P1 – Brzostek, Pilzno i okolice
W skład tego obszaru wchodziły : miasto Brzostek i wsie Kamienica Dolna, Klecie,
Zawadka Brzostecka, Skurowa ( gmina miejsko-wiejska Brzostek ) oraz miasto Pilzno
i wsie Bielowy, Strzegocice ( gmina miejsko-wiejska Pilzno ). Obie gminy położone są
w powiecie dębickim w województwie podkarpackim ( ryc. 2.9 ).
Obszar badań znajduje się niemal w całości na Pogórzu Ciężkowickim, a jego skrajnie wschodni fragment na Pogórzu Strzyżowskim ( oba w makroregionie Pogórza
Środkowobeskidzkiego ) ( Kondracki 2002 ). Podobnie jak okolice Tuchowa obszar ten
należy do klimatycznego Regionu Tarnowsko-Rzeszowskiego ( Woś 1999 ). Obydwie
gminy leżą w zlewni Wisłoki, która przecina je z południowego wschodu na północny
zachód i północ. Największymi jej dopływami na tym obszarze są : Gogołówka, Słony,
Dębrna i Kamienica w gminie Brzostek oraz Słotówka i Dulcza w gminie Pilzno
( MPHP 2010 ).
W 2014 r. w gminie Brzostek mieszkało ponad 13 tys. osób, a w gminie Pilzno prawie 18 tys. Gęstość zaludnienia na tym obszarze była nieco niższa niż średnia ogólnopolska. Struktura wieku ludności obu gmin okazuje się zbliżona : z wyższym niż
średnio w kraju udziałem osób młodych, a niższym – seniorów. W gminie Brzostek
skala napływu i odpływu ludności była zbliżona, w gminie Pilzno natomiast stwierdzono nieznacznie dodatnie saldo migracji.
Dochody własne gmin są ponad dwa razy niższe niż średnio w Polsce. Obie gminy
cechuje bardzo niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców, nieco wyższy poziom
bezrobocia niż średnia w kraju oraz wysoki odsetek osób korzystających z pomocy
społecznej ( zwłaszcza w gminie Brzostek, gdzie jest on prawie cztery razy większy
od średniej krajowej i najwyższy spośród wszystkich obszarów objętych badaniem ).
W gminie Brzostek liczba działających organizacji społecznych była na poziomie zbliżonym do średniej krajowej, a w gminie Pilzno nieco niższa.
W gospodarce obu gmin duże znaczenie ma rolnictwo ( Buciak, Pieniążek 2012 ;
Śleszyński, Komornicki 2016 ), przy czym rośnie również znaczenie turystyki ( www.
pilzno.um.gov.pl ; www.brzostek.pl ).
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Ryc. 2.9. Obszar badawczy P1 – Brzostek, Pilzno i okolice
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P2 – osiedla Tarnobrzega
Ten obszar obejmuje cztery osiedla wchodzące w skład Tarnobrzega, miasta na prawach powiatu należącego do województwa podkarpackiego ( ryc. 2.10 ). Leży ono
w większości w mezoregionie Równiny Tarnobrzeskiej, z wyjątkiem fragmentu
zachodniego położonego w mezoregionie Niziny Nadwiślańskiej ( oba znajdują się
w makroregionie Kotliny Sandomierskiej ( Kondracki 2002 ). Pod względem klimatycznym obszar ten zalicza się do Regionu Sandomierskiego ( Woś 1999 ). Najważniejszą
rzeką Tarnobrzega jest Wisła, stanowiąca jednocześnie zachodnią granicą miasta. Dopływami Wisły zaznaczającymi się w krajobrazie miasta są : Piskorzeniec,
Atramentówka i Trześniówka ( MPHP 2010 ).
Pod koniec 2014 r. miasto zamieszkiwało 48 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia w całym mieście jest najwyższa ze wszystkich badanych obszarów ; w porównaniu
z innymi miastami Polski kształtuje się jednak na poziomie średnim. Niedostępne są
aktualne dane demograficzne dotyczące osiedli. W skali całego miasta można odnotować charakterystyczny dla obszarów miejskich niższy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym, a wyższy – w wieku poprodukcyjnym. W strukturze płci natomiast
warto zwrócić uwagę na ponadprzeciętną wartość wskaźnika feminizacji. Podobnie
jak inne ośrodki miejskie tej wielkości Tarnobrzeg charakteryzuje się ujemnym saldem migracji.
Dochody własne gminy wynosiły nieco ponad 2,5 tys. zł na mieszkańca, co jest
wartością ponadprzeciętną w skali województwa i kraju. Odnotować należy dosyć
wysoki poziom bezrobocia w mieście. Mimo to udział mieszkańców korzystających
z pomocy społecznej nie przekracza średniej krajowej. Warto zwrócić również uwagę
na stosunkowo wysoki poziom aktywności stowarzyszeniowej i przedsiębiorczości
mieszkańców.
Cztery osiedla stanowiące obszar badań : Sielec, Sobów, Wielowieś i Zakrzów,
położone są w północnej części Tarnobrzega. Te dawne wsie o charakterze rolniczym
zostały włączone do miasta w 1975 r. Zabieg ten był związany z planami utworzenia
większego ośrodka miejskiego, którego gospodarka miała być oparta na eksploatacji
okolicznych złóż siarki ( www.tarnobrzeg.pl ).

P3 – Czarna
W skład tego obszaru wchodzi wieś Czarna, siedziba gminy wiejskiej Czarna, położonej w powiecie dębickim, w województwie podkarpackim ( ryc. 2.11 ). Gmina
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Ryc. 2.10. Obszar badawczy P2 – osiedla Tarnobrzega
Źródło : opracowanie własne.
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Źródło : opracowanie własne.

Ryc. 2.11. Obszar badawczy P3 – Czarna
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ta niemal w całości znajduje się w mezoregionie Płaskowyżu Tarnowskiego ( makroregion Kotliny Sandomierskiej ) ( Kondracki 2002 ). Obszar ten, podobnie jak omawiane wcześniej okolice Tuchowa, Pilzna i Brzostka, jest położony w klimatycznym
Regionie Tarnowsko-Rzeszowskim ( Woś 1999 ). Przez obszar gminy w kierunku
wschodnim do Wisłoki, będącej jej południowo-wschodnią granicą, płyną : w części
centralnej Czarna ( zwana również Grabinką, Grabinianką i Czarnianką ) i jej dopływ
Borowa, a w części południowej Chotowski Potok ( MPHP 2010 ).
W 2014 r. w gminie Czarna mieszkało prawie 13 tys. mieszkańców, a gęstość zaludnienia była dosyć niska. W porównaniu ze średnią dla Polski w gminie odnotowano
wyższy odsetek osób młodych, a niższy – ludności w wieku poprodukcyjnym. W latach
2012  –  2014 gmina ta cechowała się nieznacznym przyrostem migracyjnym.
W porównaniu z innymi gminami w województwie i kraju dochody własne gminy
Czarna są bardzo niskie. Gospodarka gminy ma charakter głównie rolniczy, z dużym
znaczeniem uprawy i przetwórstwa warzyw ( www.czarna.com.pl ; Buciak, Pieniążek
2012 ; Śleszyński, Komornicki 2016 ). Poziom przedsiębiorczości w gminie jest niski,
poziom bezrobocia natomiast wyższy niż przeciętnie w kraju. Z powyższymi danymi
wiąże się duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej. Odnotowano też
niewielką aktywność stowarzyszeniową mieszkańców.

2.2. Przebieg powodzi w badanych obszarach
i ich konsekwencje
Paweł Franczak, Jarosław Działek

2.2.1. Wezbrania i powodzie – definicje i klasyfikacje
W południowej Polsce wezbrania rzek zdarzają się niemal co roku, a niekiedy w ciągu
jednego sezonu pojawiają się one nawet kilkukrotnie. W skali całego kraju właśnie
w południowej Polsce istnieje największe ryzyko powodziowe ( Maciejewski 2000 ).
Rzeki karpackie oraz sudeckie charakteryzują się również najwyższym w skali kraju
wskaźnikiem potencjału powodziowego k, który dla tych rzek jest wyraźnie wyższy niż
na pozostałym obszarze Polski ( Stachy i in. 1996 ; Bartnik, Jokiel 2007, 2008, 2012 b ).
Ponadto miejscowości położone zwłaszcza nad Wisłą i jej dopływami w obrębie
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Kotliny Sandomierskiej cechują się dużą ilością zabudowy mieszczącej się w strefie
zagrożenia powodziowego. Lokalnie takie obszary stanowią tam nawet ponad 20  %
powierzchni gmin ( Magnuszewski, Porczek 2015 ).
Wezbrania charakteryzują się podniesieniem stanów wody na rzekach i mniejszych ciekach w rezultacie zwiększonego zasilania lub utrudnienia odpływu ( Pociask-Karteczka 2006 ; Bajkiewicz-Grabowska, Mikulski 2011 ). Ich pojawienie się może
być też związane z awariami budowli hydrotechnicznych ( Radczuk i in. 2001 ;
Sterpejkowicz-Wersocki, Szydłowski 2011 ). W południowej Polsce ( podobnie jak
w pozostałej części umiarkowanej strefy
klimatycznej ) wzrost zasilania cieków
wynika z występowania długotrwałych opadów z deszczy rozlewnych lub
z intensywnych, lecz krócej trwających
opadów nawalnych. Do wezbrań przyczyniają się również szybkie roztopy
śniegu. Ze względu na tak zróżnicowane
zasilanie fale wezbraniowe wyraźnie różnią się kształtem, czasem trwania i objętością odpływającej wody ( ryc. 2.12 ).
Utrudnienie odpływu wód, powodujące
wezbrania, wynika z kolei z tworzenia
się zatorów, śryżowych bądź lodowych
( Bajkiewicz-Grabowska, Mikulski 2011 ),
a także z przegrodzenia dna doliny przez
jęzor osuwiskowy, powodującego zalanie
terenu powyżej takiej tamy.
Termin „ wezbranie ” w rozumieniu potocznym jest często utożsamiany
Ryc. 2.12. Przykładowe hydrogramy rzek :
z powodzią. Powódź to jednak tylko takie
( A ) z falą wezbraniową uformowaną
wezbranie, podczas którego woda wystęw wyniku roztopów, ( B ) falą wezbraniopująca poza koryto bądź poziom korową z deszczy rozlewnych, ( C ) falą wezbraniową z deszczy nawalnych ( powódź
ny wału przeciwpowodziowego powobłyskawiczna )
duje zalanie dna doliny rzecznej oraz
Źródło : opracowanie własne na podstawie
straty gospodarcze i społeczne ( Sobota,
Bajkiewicz-Grabowska, Mikulski ( 2011 ) ; Bartnik,
Pawłowski 2014 ). Powódź jest bowiem
Jokiel ( 2012a ).
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zjawiskiem, które ma nie tylko charakter przyrodniczy, lecz także ( przede wszystkim ) znaczenie gospodarcze ( Kasprzak 2010 ). Łączy się zatem z rozwojem osadnictwa
i infrastruktury na terenach nadrzecznych. Powódź w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne zdefiniowano jako „ wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub na morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu
brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla
życia ludzi lub mienia ”. Z kolei definicja tego terminu w Dyrektywie 2007 / 60 / WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. jest bardziej ogólna i mówi
o „ czasowym pokryciu wodą terenu, który normalnie nie jest pokryty wodą ”.
Powodzie klasyfikowane są na podstawie różnych kryteriów. Pod względem zasięgu
występowania wyróżnia się powodzie lokalne ( m.in. w Czarnej w 2009 r. ), regionalne
( m.in. w zlewni Skawy w 2001 r. ) i krajowe ( m.in. w dorzeczach Odry w 1997 r. i Wisły
w 2010 r. ), a zasięg ten wynika głównie z genezy powodzi ( ryc. 2.13 ). Najczęstsze są
w Polsce powodzie opadowe, wywołane opadami nawalnymi, cechującymi się niewielkim zasięgiem występowania i dużym natężeniem, lub opadami rozlewnymi
obejmującymi duży obszar i trwającymi zazwyczaj 3  –  5 dni ( Bajkiewicz-Grabowska,

Ryc. 2.13. Typy powodzi i zakres czasowy ich występowania
Źródło : Bajkiewicz-Grabowska, Mikulski ( 2011 ) ; Sobota, Pawłowski ( 2014 ).
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Mikulski 2011 ). Dochodzi także do powodzi w sytuacji, gdy w trakcie trwania opadów rozlewnych wystąpi kilkugodzinny opad nawalny, powodujący uformowanie
tzw. powodzi błyskawicznej ( Bryndal 2008, 2009, 2014a ). Znacznie rzadziej w południowej Polsce pojawiają się powodzie roztopowe, wywołane gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej. Powodzie te występują zwykle na wiosnę, lecz także w czasie
śródzimowych roztopów. W ujściowych odcinkach rzek do Bałtyku odnotowuje się
powodzie sztormowe. Rzadko zdarzają się na rzekach górskich powodzie zatorowe –
lodowe lub śryżowe (Bajkiewicz-Grabowska, Mikulski 2011). Powyżej powstałego zatoru
dochodzi do podpiętrzenia poziomu wody i zalania dna doliny, na jednak stosunkowo
krótkim odcinku. Duży wpływ na ich występowanie wywierają budowa koryta utrudniająca spływ kry lub zatamowanie nurtu przez tworzący się śryż (Grześ 1991).
Działalność człowieka może być przyczyną niektórych powodzi lub wzmacniać
negatywne skutki naturalnych procesów. Przykładem takich powodzi są te spowodowane awariami budowli hydrotechnicznych, niewłaściwym gospodarowaniem wodą
w zbiornikach wodnych ( Sobota, Pawłowski 2014 ), a w skrajnych przypadkach celowym działaniem, np. w czasie wojny ( Majewski 1993 ). Do powodzi wywołanych przyczynami naturalnymi, a spotęgowanych przez działania antropogeniczne zalicza się
powodzie miejskie ( urban flood ). Zdarzają się one wtedy, gdy w silnie uszczelnionej
zlewni wystąpią gwałtowne opady, powodujące niemal natychmiastową reakcję cieków i tworzenie się rozległych rozlewisk. Do wzrostu zagrożenia powodziowego na
takich obszarach przyczynia się także gęsta sieć kanalizacji deszczowej, która przyśpiesza koncentrację fali powodziowej. Z kolei niedrożna sieć kanalizacyjna powoduje
powstanie rozległych rozlewisk, z których nie ma możliwości odpływu wód opadowych ( Majewski 2002 ; Ciupa 2009 ; Michalczyk i in. 2012 ; Bryndal 2014 d ; Pociask-Karteczka, Żychowski 2014 ).
Osobnym zagadnieniem są straty wynikające z podtopienia terenu wywołanego podniesieniem się zwierciadła wód podziemnych. Intensywne opady deszczu mogą powodować przekroczenie zdolności retencyjnej warstwy przypowierzchniowej i / lub podniesienie poziomu wody w ciekach bądź zbiornikach wodnych, a w konsekwencji
podniesienie zwierciadła wód podziemnych blisko powierzchni ziemi ( Frankowski
i in. 2011 ). Do podtopienia terenu może się również przyczynić osiadanie terenu
bądź jego nieprawidłowe odwodnienie. Na takich obszarach powstają wówczas podmokłości, a dalej postępujące podpiętrzanie wód podziemnych może prowadzić do
zalania powierzchni terenu i powstania zalewisk ( Dowgiałło i in. 2002 ; Frankowski
i in. 2011 ). Według Zbigniewa Frankowskiego i współpracowników ( 2011 ) podtopienia
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przynoszące szkody materialne mogą powodować wystąpienie powodzi od wód
gruntowych. Tego typu zagrożenia powodziowe pojawiają się głównie w obrębie den
dużych dolin oraz na obszarach silnie zurbanizowanych.

2.2.2. Przebieg powodzi w poszczególnych obszarach badań
na tle zdarzeń historycznych
Poniżej przedstawiono historię powodzi, które wystąpiły w wybranych obszarach
badawczych. Z powodu braku pełnych danych dla części miejscowości opisy dawnych powodzi zaprezentowano na tle szerszego obszaru geograficznego ( zlewni )
bądź regionu historycznego. Odtworzono je na podstawie materiałów archiwalnych
i opracowań regionalnych ( m.in. Kronika ... 1867 ; Mann 1905 ; Rösler 2007 ), a także
literatury naukowej traktującej o określonych zdarzeniach ekstremalnych bądź
analizującej historię występowania wezbrań na danym obszarze ( m.in. Kasprzak 2010 ;
Mydlarz 2010 ; Czaja 2011 ; Franczak 2014 b ). Szczegółowo przedstawiono przebieg
największych powodzi, które nawiedziły te obszary w ciągu ostatnich kilkunastu lat
i do których odnosili się mieszkańcy w trakcie badań terenowych. Uwarunkowania
meteorologiczne oraz przebieg współczesnych powodzi scharakteryzowano na podstawie danych pozyskanych z IMGW-PIB oraz opracowań monograficznych dotyczących większych powodzi ( Deprzyński 1972 ; Dubicki i in. 1999 ; Maciejewski i in. 2011 ).
Informacje o konsekwencjach społeczno-gospodarczych wspomnianych kataklizmów
zebrano zaś z raportów publikowanych przez instytucje ogólnokrajowe i regionalne
( m.in. GUS, NIK, WIOŚ ), ze sprawozdań przygotowanych przez samorządy gminne
oraz podległe im służby, z doniesień prasowych, a także podczas bezpośrednich
wywiadów w terenie.
Sytuację meteorologiczną na badanych obszarach, w okresie bezpośrednio poprzedzającym wystąpienie opadów, które wywołały omawiane powodzie, oraz w trakcie
ich trwania udokumentowano na podstawie map synoptycznych Europy na poziomie
morza w skali 1   :  7 500 000, map topografii barycznej, danych radarowych oraz obrazów
satelitarnych (Meteosat). Skorzystano również z depesz synoptycznych ICM. Analizę
opadów, które te wezbrania spowodowały, przeprowadzono na podstawie sum opadów
zmierzonych na posterunkach meteorologicznych i opadowych położonych w badanych
zlewniach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie (dane z IMGW-PIB). W wypadku zlewni
Miedzianki posiłkowano się także danymi zebranymi przez Český Hydrometeorologický
Ústav (CHMU) zaczerpniętymi z polsko-niemiecko-czeskiego raportu dotyczącego
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powodzi w dniach 7  –  10 sierpnia 2010 r. w zlewni Nysy Łużyckiej (Wspólny… 2015).
Z IMGW-PIB pozyskano również dobowe sumy opadów za okres 1981  –  2010, które
posłużyły do porównań opadów podczas poszczególnych powodzi na tle wielolecia.
Analizę sytuacji hydrologicznej podczas omawianych powodzi przeprowadzono
na podstawie danych otrzymanych z posterunków wodowskazowych mieszczących
się w badanych zlewniach ( dane z IMGW-PIB ). Skorzystano z danych dotyczących
przepływów dobowych ( Q ) oraz maksymalnych przepływów rocznych ( WQ ). Dane
te rozpatrywano na tle wielolecia 1960  –  2015 3. Obliczono też dwie miary pochodne :
wielkość maksymalnego odpływu jednostkowego ( q max ) oraz wskaźnik powodziowości Françou-Rodiera – k. Pierwsza z miar okazała się przydatna przy analizach porównawczych, jest jednak silnie zależna od powierzchni zlewni i charakteru wezbrania,
druga natomiast jest miarą niemianowaną i pozwala na porównanie rozmiarów kulminacji w zlewniach o różnej wielkości. Informuje ona o zdolności powodziowej rzek
( Bartnik, Jokiel 2012 b ) :
k = 10 · ( 1 –

log ( WWQ ) – 6
log ( A ) – 8

)

gdzie :
k – indeks powodziowości Françou-Rodiera [ m2 ]
WWQ – przepływ maksymalny [ m3 · s   –  1 ]
A – powierzchnia zlewni [ km2 ].
Dla każdego z badanych zdarzeń powodziowych obliczono wskaźnik wielkiej wody
( U ) stanowiący udział maksymalnego przepływu ( Q max ) odnotowanego podczas
powodzi w stosunku do średniego maksymalnego przepływu ( SWQ ) z trzydziestolecia, za które przyjęto lata 1981  –  2010 :
U=

Q max
SWQ

gdzie :
U – wskaźnik wielkiej wody [   % ]
Qmax – przepływ maksymalny [ m3·s  –1 ]
SWQ – średni przepływ maksymalny [m3·s  –1  ].

3

42
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Wielkość przepływ maksymalnego Miedzianki pozyskano post factum. W kilka
dni po powodzi w Turoszowie w posterunku wodowskazowym pracownicy oddziału
wrocławskiego IMGW-PIB wykonali pomiar przepływu, jaki wystąpiłby, gdyby nie
doszło kilkaset metrów wyżej do przerwania wału przeciwpowodziowego. W 2015 r.
dokonano także pomiaru powyżej miejsca przerwania wału przeciwpowodziowego.
W Markocicach wykonano geodezyjnie przekrój, a prędkość przepływu obliczono wg
wzoru przepływu grawitacyjnego Meninga ( Lambor 1971 ). Natężenie przepływu maksymalnego obliczono według wzoru :
Q max = P · ν
gdzie :
Q max – przepływ maksymalny [ m3·s  –1  ]
P – pole powierzchni przekroju poprzecznego koryta [ m2 ]
v – średnia prędkość przepływu [m3·s  –1  ].
W tej części przyjęto układ chronologiczny opisów, uwzględniający największe
zdarzenia powodziowe, które dotknęły te obszary w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
W wypadku gdy kilka bliskich sobie obszarów nawiedziły powodzie w tym samym
okresie, wówczas przedstawiono je razem w jednym podrozdziale :
–– D2 – okolice Kłodzka i Lądka-Zdroju na tle powodzi w Kotlinie Kłodzkiej,
–– M1 – Budzów i Zembrzyce na tle powodzi w zlewni górnej i środkowej Skawy,
–– P3 – Czarna na tle powodzi w zlewni Czarnej,
–– S1 –Bieruń, M3 – Słupiec i okolice oraz P2 – osiedla Tarnobrzega na tle powodzi
w zlewni górnej Wisły,
–– M2 – Tuchów i okolice oraz P1 – Brzostek, Pilzno i okolice na tle powodzi w zlewni
Białej Tarnowskiej i Wisłoki,
–– D1 – Bogatynia na tle powodzi w zlewni Miedzianki,
–– D3 – Wojcieszów na tle powodzi w zlewni górnej Kaczawy.
Powodzie w Kotlinie Kłodzkiej
Kotlina Kłodzka zaliczana jest do obszarów najbardziej zagrożonych powodziowo
w Polsce. Częste występowanie powodzi w jej obrębie wynika z górskiej rzeźby
terenu, zbieżnego układu sieci rzecznej ( ryc. 2.14 ) oraz częstych wysokich opadów
atmosferycznych. Nie bez znaczenia dla wysokości strat powodziowych w Kotlinie
Kłodzkiej jest także gęsta zabudowa, która często skupia się w obrębie den dolin,
w bezpośrednim sąsiedztwie koryt rzek.
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Ryc. 2.14. Zlewnia Białej Lądeckiej
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Historia występowania powodzi w obrębie Kotliny Kłodzkiej jest długa ( tab. 2.3 ),
co wynika z wczesnego rozwoju sieci osadniczej na tym obszarze. Od końca XIII w.
w Kotlinie Kłodzkiej odnotowano 53 powodzie o różnej wielkości i zasięgu przestrzennym. Spośród nich siedem miało katastrofalne rozmiary, wśród nich tzw. powódź
tysiąclecia w lipcu 1997 r. Najstarsze
Tab. 2.3. Powodzie w Kotlinie Kłodzkiej
zapiski kronikarskie, które zachowały się
w latach 1270 – 2015
do naszych czasów, mówią o powodzi
w 1270 r. ( Kasprzak 2010 ). Nieco więcej
Wiek
Lata wystąpienia powodzi
informacji mamy zaś o powodzi z 1310 r.
XIII
1270
26 lipca wystąpiła wielka powódź, podczas
XIV
1310, 1355, 1387, 1400
której „ drugiego dnia w Kłodzku zatoXV
1405, 1432, 1441, 1442, 1500
piło całe przedmieście. Utonęło przeszło
XVI
1522, 1570, 1578, 1587, 1591, 1598
2000 ludzi ” ( Girguś, Strupczewski 1965 ).
XVII
1611, 1689
Opis tej klęski zamieszczony w średnioXVIII
1702, 1736, 1740, 1763, 1773, 1783
wiecznej kronice zawiera charakterystyczne dla tego okresu ubarwienia. Bez
1804, 1813, 1827, 1829, 1831, 1833,
XIX
1844, 1854, 1879, 1880, 1881, 1883,
wątpienia była to jednak katastrofalna
1891, 1893, 1897, 1899
powódź, ponieważ inne źródła podają,
1902, 1903, 1910, 1924, 1931, 1942,
XX
iż utonęło wówczas 1500 osób, całkowicie
1943, 1961, 1965, 1977, 1997, 1998
XXI
2006, 2009
zniszczonych zostało 310 domów, a znacznemu uszkodzeniu uległo 510 domów
Uwagi : pogrubioną czcionką zaznaczono powodzie katastrofalne.
i 123 mosty ( Girguś, Strupczewski 1965 ).
Źródło : opracowanie własne na podstawie źródeł
Kolejne powodzie, jakie zdarzyły
zamieszczonych w tekście.
się na tym obszarze w średniowieczu,
nie zostały już tak szczegółowo opisane. Następna klęska nawiedziła ziemię kłodzką w 1335 r., a przyczyniły się do niej
intensywne opady śniegu – w konsekwencji jego topnienia uformowała się powódź
roztopowa. Niewielkie zdarzenia powodziowe odnotowano tu także w latach 1387
i 1400. Kolejna powódź roztopowa zdarzyła się w 1403 r., gdy po śnieżnej zimie silnie wezbrane rzeki dokonały licznych zniszczeń, uszkadzając większość mostów.
W pierwszej połowie XV w. powodzie występowały na badanym obszarze również
w latach 1405 i 1432 ( Kasprzak 2010 ). Z kolei rok 1441 charakteryzował się dużą wilgotnością, a intensywne opady deszczu pojawiały się od kwietnia przez pół roku,
wywołując w tym czasie kilka fal powodziowych, w rezultacie w całej kotlinie
zapanował duży nieurodzaj. Następna powódź zdarzyła się już w następnym roku ;
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o jej przebiegu i przyczynach wystąpienia brak jest jednak szczegółowych zapisków
( Łupusiewicz 2001 ; Łach 2009, 2012 ; Kasprzak 2010 ).
Wielkie powodzie wywołujące ogromne straty materialne odnotowano na obszarze całego hrabstwa kłodzkiego w latach 1500, 1522 i 1570. Z kolei w 1578 r. powódź
wystąpiła na Białej Lądeckiej w Lądku-Zdroju, powodując m.in. zniszczenia mostów
oraz młyna ( Kasprzak 2010 ). W 1587 r. powódź wywołało gwałtowne tajanie śniegu,
którego gruba warstwa zalegała w górach po zimie. W cztery lata później odnotowano
kolejną powódź, która nie spowodowała istotnych strat materialnych ( Łupusiewicz
2001 ; Łach 2009, 2012 ; Kasprzak 2010 ).
Pod koniec XVI w. Kotlinę Kłodzką nawiedziła kolejna wielka powódź, którą
wywołały intensywne opady – doszło do wystąpienia rzek z koryt 16 sierpnia 1598 r.
Kronikarz tak opisywał tę powódź :
wielka woda w okolicach Kłodzka [ ... ] mały most kamienny wraz [ ... ] z kilkoma domami
przy tym bez przeszkód zabrała, że również mury cmentarza przy kościele na Piasku zupełnie rozwaliła i woda wtargnęła do kościoła na pół łokcia ponad górny ołtarz [...] i taka wielka
woda utrzymywała się przez 10 dni, a straty, które ona wyrządziła, nie można całkowicie ocenić
( cyt. za: Tokarczyk, Olearczyk 2011 ).

Powódź ta była dość nietypowa jak na obszar górski, ponieważ powstałe rozlewiska
utrzymywały się ( według doniesień kronikarza ) aż dziesięć dni. Świadczyć to musi
o wystąpieniu deszczy rozlewnych, które długo podtrzymywały wysokie stany wód
w rzekach. Także w 1611 r. duża powódź na Białej Lądeckiej wyrządziła liczne zniszczenia w Lądku-Zdroju. Potem nastał w Kotlinie Kłodzkiej niespotykanie długi okres
bezpowodziowy. Kronikarze w XVII w. wzmiankowali dopiero o powodzi, w sierpniu 1689 r., gdy zalane zostały niżej położone tereny Bystrzycy Kłodzkiej. Do końca
XVII stulecia odnotowano jeszcze 18 wezbrań, które nie spowodowały jednak wysokich strat materialnych. Kolejne duże zdarzenie odnotowano dopiero na początku
XVIII w., gdy w 1702 r. w wyniku gwałtownych opadów deszczu wystąpiła powódź błyskawiczna, która przyniosła straty powodziowe w wielu miejscowościach ziemi kłodzkiej. Również w latach 1736 i 1740 doświadczono klęski powodzi, gdy trwające po kilka
dni deszcze spowodowały zalanie znacznej części Kłodzka i okolicznych miejscowości
( Łupusiewicz 2001 ; Łach 2009, 2012 ; Kasprzak 2010 ).
Szkody powodziowe odnotowano na ziemi kłodzkiej także w 1763 r. ( wówczas
utonęło w Kamieńczyku siedem osób ) oraz w czerwcu 1773 r. Znacznie bardziej
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katastrofalne rozmiary przybrała klęska, którą spowodowały trwające 18  –  22 czerwca
1783 r. intensywne opady rozlewne. W ich rezultacie poziom wody na Nysie
Kłodzkiej podniósł się w Kłodzku o 7  –  8 m powyżej swego średniego stanu, a rozlewiska zajmowały około 37,5 tys. ha. Utonęło wówczas 25 osób ( w tym cztery osoby
w Ołdrzychowicach Kłodzkich ), a utrzymujące się przez dwa dni wezbrane wody
zniszczyły setki domów i zerwały ponad sto mostów ( Łupusiewicz 2001 ).
Żywioł nawiedził Kotlinę Kłodzką trzy razy na początku XIX w., w latach 1804, 1813
i 1827 r. Wysoka fala powodziowa przemieszczała się Nysą Kłodzką podczas powodzi
w 1813 r., która objęła swym zasięgiem całą zlewnię górnej Odry ( Mann 1905 ; Czaja
2011 ), a w zlewni Wisły osiągnęła tak duże rozmiary, iż nadal uznawana jest za największą w historii ( Magnuszewski, Gutry-Korycka 2009 ; Franczak 2014c ). Na badanym obszarze zdecydowanie większe straty przyniosła ostatnia z tych trzech powodzi,
która miała charakter powodzi błyskawicznej. Otóż 11 czerwca 1827 r., w rezultacie
gwałtownych opadów, uformowała się fala powodziowa, której towarzyszyły spływy
gruzowe i błotne. Największe straty wystąpiły w zlewni górnej Nysy Kłodzkiej, gdzie
zginęły 82 osoby. Bardzo gwałtowną powódź w zlewni Białej Lądeckiej odnotowano
12 czerwca 1829 r., gdy zalane zostały pola, łąki i ogrody ( w ich miejsce powstały rozległe kamieńce ), a w Starym Gierałtowie porwane zostały z nurtem rzeki dwa domy
( Cudek 2015 ).
W Kotlinie Kłodzkiej najwyższa w XIX w. fala kulminacyjna uformowała się we
wrześniu 1831 r. W wyniku opadów, które wystąpiły na obszarze Kotliny Kłodzkiej
10  –  12 września, powstała fala powodziowa, której kulminacja przewyższyła na Nysie
Kłodzkiej o 15  –  18 cm falę z 1813 r. Na jej temat zachowało się jednak bardzo mało
informacji, ponieważ zdarzyła się po zebraniu już plonów z pól, nie zapisała się więc
tak dotkliwie w pamięci, jak powodzie letnie ( Czaja 2011 ). Dodatkowo w tym samym
czasie szalała epidemia cholery, która znacznie bardziej przyczyniła się do śmierci
wielu ludzi ( Czapiński 2012 ). Dwa lata później Kotlinę Kłodzką nawiedziła kolejna
duża powódź. W dniach 19 i 20 czerwca 1833 r. występowały intensywne opady deszczu, którym towarzyszyły oberwania chmury, powodujące gwałtowne wezbrania cieków. Poziom wody w Białej Lądeckiej podniósł się o kilka metrów, w rezultacie rzeka
utorowała sobie nowe koryto, a wzdłuż jej całego biegu zniszczeniu uległy wszystkie
mosty i kładki ( Kasprzak 2010 ). W 1844 r. odnotowano powódź roztopową, która jednak przebiegła łagodnie, nie powodując większych strat. Kolejna w tym pięćdziesięcioleciu powódź z 1850 r. nie wyrządziła dużych strat materialnych ( Łupusiewicz 2001 ;
Łach 2009, 2012 ; Kasprzak 2010 ).
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Za najbardziej katastrofalną powódź w dorzeczu Odry w XIX w. uważana jest
powódź z 1854 r., gdy od 2 lipca do 23 sierpnia ukształtowało się aż sześć fal powodziowych. Ostatnią najwyższą z nich wywołały opady deszczu, których sumy w Sudetach
przekraczały 400 mm ( Czaja 2011 ). Po tym katastrofalnym w skutkach zdarzeniu
wystąpił trwający około ćwierć wieku okres, w trakcie którego nie odnotowano większych wezbrań. W 1879 r. pojawiły się gwałtowne burze, które wywołały powódź błyskawiczną, powodującą znaczne przemodelowanie dna doliny Białej Lądeckiej ( Cudek
2015 ). Był to początek dłuższej serii powodzi. Następnego roku 12  –  14 sierpnia uformowała się kolejna, powodująca zalanie całego dna Kotliny Kłodzkiej ( Fischer 1907 ;
Czaja 2011, 2015 ). W 1881 r. ( 27 maja i 20 czerwca ) w zlewni Białej Lądeckiej dwie
powodzie błyskawiczne zniszczyły kilka zabudowań, a wśród pól uprawnych spływające z dużą siłą wody wezbraniowe utworzyły liczne, głębokie rynny erozyjne. Z kolei
19  –  20 czerwca 1883 r., w wyniku gwałtownych opadów, poziom Białej Lądeckiej
wzrósł o kilka metrów i uformowała się fala powodziowa niszcząca wszystkie mosty
i powodująca znaczne straty gospodarcze. Rzeka ta po raz kolejny utorowała sobie
wówczas nowe koryto ( Cudek 2015 ). Na polach uprawnych powstały zaś osypiska
o miąższości dochodzącej do 1 m ( Kasprzak 2010 ). W lipcu 1891 r. i czerwcu 1893 r.
uformowały się w obrębie kotliny kolejne powodzie ( Czaja 2011 ), lecz dopiero opady
deszczu występujące na przełomie lipca i sierpnia 1897 r. wywołały znacznie większą powódź, dorównującą rozmiarami kataklizmom w XVIII i XIX w., a jej skutkiem
było podjęcie decyzji o budowie zbiorników retencyjnych ( Czerwiński 1991 ; Dubicki
1999 ). W dorzeczu Białej Lądeckiej duże straty wyrządziło porwane przez nurt rzeki
z tartaku w Bielicach drewno, które zatrzymywało się przy mostach i kładkach, uszkadzając je ( Kasprzak 2010 ). Ostatnia w XIX w. powódź objęła obszar Kotliny Kłodzkiej
najprawdopodobniej we wrześniu 1899 r., gdy sumy opadów na jej obszarze przekroczyły 300 mm ( Czaja 2011 ). Z kolei w sierpniu tego samego roku powódź błyskawiczna
wystąpiła w zlewni Białej Lądeckiej ( Cudek 2015 ).
Wiek XX także rozpoczął się od katastrofalnej powodzi. Intensywne opady deszczu, w drugiej połowie czerwca w 1902 r., przekroczyły miejscami 500 mm, w wyniku
czego wezbrane rzeki wylały ( Fischer 1907 ; Czaja 2011, 2015 ). Jeszcze większa powódź
objęła badany obszar w 1903 r. Opady trwały od 6 lipca, a największe ich natężenie
nastąpiło 9 i 10 lipca. Dwudniowe sumy opadów wynosiły 200  –  250 mm, z czego
dobowy opad w zlewni Białej Lądeckiej osiągnął 178 mm ( Fischer 1907 ). Opady objęły
silnie już uwilgoconą zlewnię, co wywołało szybki przybór wody w ciekach. Przepływ
Nysy Kłodzkiej u ujścia do Odry szacowano wówczas na 900  –  1200 m3·s  –1 ( Fischer
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1907 ; Punzet 1958 ). Bardzo silnie wezbrała Biała Lądecka, która na kilku odcinkach
utworzyła nowe koryto. Całkowicie zniszczona została droga w Starym i Nowym
Gierałtowie, a także zostały uszkodzone mosty w Bielicach, przez co w górną część
doliny można było dotrzeć tylko okrężnymi drogami. W Starym Gierałtowie wystąpiła w grudniu tego roku niespotykana dotychczas powódź zatorowa, do której przyczyniło się zatamowanie Białej Lądeckiej przez zator lodowy i masy śniegu nagromadzone podczas gwałtownej śnieżycy 3 grudnia. Wysoko spiętrzona woda rozlewała się
z koryta na niżej położone obszary i nie opadała przez kilka dni ( Cudek 2015 ).
Dnia 14 maja 1910 r. odnotowano kolejną w ciągu kilkunastu lat powódź błyskawiczną, powodującą w zlewni Białej Lądeckiej zalanie dna doliny i powstanie licznych
form erozyjnych w obrębie pól w Lądku-Zdroju ( Cudek 2015 ). Kolejna powódź wystąpiła w kotlinie w 1924 r., lecz nie zachowały się o jej przebiegu szczegółowe informacje.
W 1938 r. odnotowano serię wielkich powodzi ( Dubicki 1999 ; Czaja 2011 ). Pierwsza
fala nadeszła 21  –  25 lipca, a druga – na przełomie sierpnia i września. W dniach
22  –  31 sierpnia spadło na obszarze Kotliny Kłodzkiej 441 mm opadu, z czego tylko
31 sierpnia – 139,6 mm. Gwałtowny przybór wody w ciekach wywołał znaczne straty
( zwłaszcza w Kłodzku ), a szybkie wypełnienie zbiorników retencyjnych groziło ich
przelaniem ( Cudek 2015 ).
Powodzie wystąpiły na obszarze Kotliny Kłodzkiej także podczas II wojny światowej. W 1942 r. w dniach 18  –  19 maja gwałtowne opady, których sumy wyniosły
150  –  200 mm, spowodowały duży wylew rzek ( Czaja 2011 ). Kolejna powódź pojawiła
się w 1943 r., gdy odnotowano straty gospodarcze, lecz tym razem ofiar w ludziach
nie było. Powódź ta, podobnie jak w 1961 r., miała charakter lokalny i objęła swym
zasięgiem Kotlinę Kłodzką, a nie całą zlewnię górnej Odry. Później mniejsze powodzie na Nysie Kłodzkiej odnotowywane jeszcze były w latach 1965 i 1977 ( Łach 2009 ),
zaś w lipcu 1997 r. w Kotlinie Kłodzkiej wystąpiła tzw. powódź tysiąclecia, która
swymi rozmiarami przekroczyła wszelkie dotychczasowe tego typu kataklizmy
( Dubicki 1999 ). Przyczyny jej wystąpienia oraz przebieg szczegółowo zostaną omówione poniżej. W następnym roku doszło jedynie do mniejszego zdarzenia powodziowego, które objęło swym zasięgiem rejon Polanicy Zdroju, Dusznik Zdroju i Szczytnej
( Żurawek 1999 ; Zieliński 2002 ).
Kotlinę Kłodzką nawiedziły także powodzie na początku XXI w. W pierwszych
dniach sierpnia 2006 r. odnotowano intensywne opady deszczu, które 8 sierpnia spowodowały uformowanie fali powodziowej. Wówczas podtopione zostały budynki
w Kłodzku, a w zlewni Białej Lądeckiej woda wystąpiła z brzegów, zalewając
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Trzebieszowice, Ołdrzychowice Kłodzkie, Żelazno i Krosnowice Kłodzkie ( Kasprzak
2010 ). Przepływ maksymalny Nysy Kłodzkiej w Kłodzku wzrósł wtedy do 522 m3·s  –1 ,
a Białej Lądeckiej w Żelaźnie do 215 m3 · s –1 ( ryc. 2.15, 2.16 ). Z kolei powódź w czerwcu
2009 r. największe szkody wyrządziła na obszarze Kotliny Kłodzkiej w Lądku-Zdroju
i Stroniu Śląskim. Pod wodą znalazły się także zabudowania i część ulic Kłodzka. Fala
powodziowa, która uformowała się wówczas na Nysie Kłodzkiej i Białej Lądeckiej,
była drugą pod względem wielkości w okresie 1965 – 2015. Maksymalny przepływ fali
powodziowej podczas tego zdarzenia wyniósł w Żelaźnie 380 m3·s  –1 . Biała Lądecka
27 czerwca podtopiła zabudowania w Lądku-Zdroju, Radochowie, Ołdrzychowicach,
Trzebieszowicach, Żelaźnie i Krosnowicach ( Kasprzak 2010 ).
Maksymalne roczne przepływy ( WQ ) na rzekach w obrębie Kotliny Kłodzkiej
występują głównie w półroczu letnim. W wieloleciu 1972  –  2015 na Białej Lądeckiej
odnotowano w tym półroczu ok. 80  % maksymalnych przepływów rocznych. W zlewni
tej maksymalne roczne przepływy w półroczu zimowym zdarzały się jedynie sporadycznie, na Nysie Kłodzkiej natomiast były częstsze. Zdecydowanie najwyższe kulminacje fal powodziowych występowały jednak w czerwcu i lipcu. Największa w ostatnich dziesięcioleciach powódź nawiedziła ten rejon w lipcu 1997 r.

Ryc. 2.15. Maksymalne przepływy roczne ( WQ ) Nysy Kłodzkiej w Kłodzku ( 1972 – 2015 )
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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Ryc. 2.16. Maksymalne przepływy roczne ( WQ ) Białej Lądeckiej w Lądku-Zdroju ( 1970 – 2015 )
i Żelaźnie ( 1965 – 2015 )
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

Przebieg powodzi w 1997 r.
W pierwszych dniach lipca 1997 r. prawie nad całą Europą zalegały płytkie niże
z ośrodkami nad Wielką Brytanią, Morzem Norweskim i Finlandią, natomiast nad
Atlantykiem utrwalił się Wyż Azorski. Już 3 lipca w godzinach wieczornych z zachodu
nad Polskę zaczął napływać płytki niż z frontami atmosferycznymi, który następnego
dnia stał się układem quasi-stacjonarnym. Doprowadził on do rozdzielenia zalegających nad Polską różnych pod względem wilgotnościowym mas powietrza, co spowodowało stopniowy rozwój zachmurzenia wzdłuż tego frontu i wystąpienie opadów.
Front chłodny uległ jednak zaburzeniu nad Alpami i wydzielił się z niego płytki ośrodek niżowy, który przemieścił się nad Nizinę Padańską ( Olszowicz i in. 1999 ).
W nocy 5 / 6 lipca znad Niziny Padańskiej przesunął się nad Polskę i Ukrainę
płytki niż, który spowodował regenerację niżu z ośrodkiem nad Wyżyną Lubelską.
Następnego dnia niż ten, pogłębiając się, przemieścił się nad Wyżynę Kielecko-Sandomierską. Jednocześnie na pograniczu Polski i Niemiec przy powierzchni ziemi
stale rosło ciśnienie atmosferyczne, co wpłynęło na kierunek toru niżu i przyczyniło
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się do wzrostu gradientu barycznego nad zachodnią Polską. W rezultacie północno-wschodnia Polska znalazła się w masie gorącego powietrza zwrotnikowego, a nad
pozostały obszar kraju napływało chłodne i bardzo wilgotne powietrze polarno-morskie ( Olszowicz i in. 1999 ).
Adwekcja ciepła nad Polską obejmowała coraz wyższe części atmosfery. W jej
dolnej warstwie powietrze osiągnęło stan nasycenia parą wodną. Wszystkie te elementy przyczyniły się do rozbudowy chmur warstwowych o bardzo dużej wodności
i znacznym zasięgu pionowym. Rozrastająca się strefa zachmurzenia objęła obszar od
Bałtyku po Austrię i Czechy. Największą miąższość i wodność chmur stwierdzono
jednak nad dorzeczem górnej Odry, gdzie zwarta warstwa chmur osiągała 8  –  9 km.
Powodowało to występowanie ciągłych intensywnych opadów deszczu, którego sumy
były dodatkowo zwiększane pojawianiem się burz oraz powstawaniem opadów wywołanych naporem mas powietrza na barierę górską, którą stanowiły Sudety ( Olszowicz
i in. 1999 ).
Ośrodek niżowy 7 lipca stopniowo przemieszczał się nad Małopolskę, a następnie
przez Słowację i Ukrainę aż po Morze Czarne. Później nad Małopolską rozwinął się
płytki ośrodek niżowy, który jednak w ciągu zaledwie 12 godzin uległ wypełnieniu.
Przyczyniło się to z kolei do dalszej rozbudowy warstwy chmur w dorzeczu górnej
Odry i wystąpienia tam intensywnych opadów deszczu. Ich największe natężenie odnotowano 6 i 7 lipca, a w następnych dniach niż mieszczący się nad Morzem Czarnym
uległ wypełnieniu i przemieścił się ku północy, Wyż Azorski natomiast zaczął słabnąć
i przesunął się nad Morze Północne, co spowodowało zmniejszenie gradientu barycznego, a w konsekwencji spadek intensywności opadów. W dniu 9 lipca w godzinach
wieczornych dotychczasowe opady przelotne całkowicie ustały, a Polska znalazła się
na skraju wyżu z centrum nad Półwyspem Skandynawskim ( Olszowicz i in. 1999 ).
Intensywne opady występowały w zlewni górnej Odry już 4 lipca. Ich godzinne
natężenie wynosiło 7  –  10 mm, a lokalnie ( w Bardzie ) dochodziło do 30 mm ( Dubicki,
Malinowska-Małek 1999 ). W zlewni Białej Lądeckiej dobowa suma opadu wyniosła w Lądku-Zdroju 5,3 mm. Opady, które były bezpośrednią przyczyną powodzi,
rozpoczęły się 5 lipca w godzinach wieczornych i trwały od 50 godz. w zlewni Nysy
Kłodzkiej do 70 godz. w zlewni Białej Lądeckiej. Na obszarze Kotliny Kłodzkiej opady
rozpoczęły się między 19.00 a 23.00. W dorzeczu Odry wykształciły się dwa ośrodki
z najwyższymi sumami opadów, spośród których jedno mieściło się we wschodniej
części Kotliny Kłodzkiej, a drugie w zlewni Białej Głuchołaskiej. Pięciodniowe sumy
opadów w obrębie Kotliny Kłodzkiej były bardzo zróżnicowane. W jej zachodniej
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i południowej części wyniosły od 84,9 mm w Polanicy Zdrój do 184,7 mm w Bystrzycy.
Z kolei we wschodniej części Kotliny Kłodzkiej w zlewniach Białej Lądeckiej i Wilczki
sumy te osiągnęły wartość od 316,2 mm w Bolesławowie do 482,2 mm w Kamienicy.
W położonym nieco na wschód Jeseniku ( w zlewni Białej Głuchołaskiej ) sumy opadów wyniosły 512,0 mm. Trzeba jednocześnie zauważyć, iż większość zmierzonego
w tym czasie opadu wystąpiła w ciągu zaledwie trzech dni ( tab. 2.4 ; ryc. 2.17 ; Dubicki,
Malinowska-Małek 1999 ).
Główna fala opadów, które wywołały wielką powódź, wystąpiła 6  –  8 lipca 1997 r.
Pierwszego dnia we wschodniej części Kotliny sumy dobowe wyniosły od 94,8 mm
w Lądku-Zdroju do 200,1 mm w Międzygórzu, 7 lipca na stacji tej opad był trochę
niższy ( 164,5 mm ), a najniższy odnotowano w Bolesławowie ( 117,0 mm ). Maksymalne
natężenie opadu w poszczególnych częściach zlewni Białej Lądeckiej przypadało na
różne godziny, lecz na większości obszaru były to godzin popołudniowe 7 lipca. Między
godz. 17.00 a 18.00 w Lądku-Zdroju odnotowano 26,5 mm opadu, brak jednak pomiarów maksymalnego godzinnego natężenia opadu w Kamienicy oraz Międzygórzu,
gdzie sumy dobowe były najwyższe. W pozostałej części Kotliny Kłodzkiej maksymalne natężenie opadu wynosiło ok. 10 mm·h –1, a maksymalne dobowe sumy opadów
kształtowały się od 37,8 mm w Kłodzku do 95,1 mm w Bystrzycy. Sumy opadów z dni
Tab. 2.4. Dobowe sumy opadów atmosferycznych w Kotlinie Kłodzkiej od 30 czerwca do
31 lipca 1997 r.

Zlewnia

Stacje

6 – 7 VII

30 VI – 8 VII

30 VI – 31 VII

Maksymalny opad
dobowy

[ mm ]

Nysa Kłodzka

Bystrzyca
Dusznicka
Wilczka
Biała Lądecka

[ dzień ]

Międzylesie

117,2

255,7

369,3

78,6

7 VII

Długopole-Zdrój

141,7

321,8

374,0

97,3

7 VII

Kłodzko

57,8

160,0

282,7

37,8

7 VII

Bardo Śląskie

82,7

221,2

406,4

53,5

19 VII

Zieleniec

99,5

177,3

385,8

71,4

7 VII

Słoszów

71,8

122,3

260,5

53,3

7 VII

Polanica-Zdrój

71,2

123,6

236,6

51,1

7 VII

Międzygórze

364,6

539,8

758,9

200,1

6 VII

Kamienica k. Kłodzka

333,5

525,5

743,2

179,5

6 VII

Lądek-Zdrój

254,2

385,6

620,4

159,4

6 VII

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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Ryc. 2.17. Dobowe sumy opadów atmosferycznych w Kotlinie Kłodzkiej od 30 czerwca
do 31 lipca 1997 r.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

5  –  9 lipca stanowiły we wschodniej części Kotliny Kłodzkiej od 150 do 250  % normy
opadów dla lipca, a na obszarze o największych opadach – nawet ponad 300  % ( maksymalnie w Międzygórzu – 346,2  % ; Dubicki, Malinowska-Małek 1999 ).
Powódź, która wystąpiła w dorzeczu Odry w lipcu 1997 r., wyrządziła tak duże straty
materialne i na tyle silnie wpłynęła na społeczeństwo, iż otrzymała miano „ powodzi
tysiąclecia ”. Najbardziej gwałtowny przebieg miała na obszarze Kotliny Kłodzkiej.
Ze względu na bardzo wysokie spadki i duże natężenie opadu przybór wody w tamtejszych ciekach następował niemal jednocześnie z początkiem deszczu. Czas od wystąpienia maksymalnego natężenia opadów do kulminacji fali wezbraniowej na poszczególnych ciekach wyniósł więc od zaledwie 3 godz. na Białej Lądeckiej w Lądku-Zdroju
do 9 godz. w Kłodzku na Nysie Kłodzkiej. Czas ten był zatem znacznie krótszy, niż
odnotowany choćby na Odrze w jej górnym odcinku ( Dubicki 1999 ).
Fala powodziowa na ciekach w Kotlinie Kłodzkiej zaczęła się kształtować już
w godzinach porannych 6 lipca. Następnie w godzinach wieczornych i nocnych przybór wody ustał, a przepływ się ustabilizował. Ponowny intensywny rozwój fali powodziowej rozpoczął się w godzinach rannych 7 lipca. Gwałtowny przybór wód, zwłaszcza
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na prawostronnych dopływach Nysy Kłodzkiej : Białej Lądeckiej i Wilczki, oraz samej
Nysy Kłodzkiej w jej górnym biegu, wystąpił w godzinach popołudniowych po nawalnych opadach o największej intensywności. Między godz. 20.00 a 22.00 na ciekach
tych powstała kulminacja fali powodziowej ( Dubicki 1999 ). Najwyższy przepływ Nysy
Kłodzkiej u wylotu z Kotliny Kłodzkiej w Bardzie wystąpił o 3.00 8 lipca i wyniósł
1790 m3.s-1, a stan alarmowy został przekroczony o 520 cm. Nieznacznie niższy przepływ
Nysy Kłodzkiej odnotowano w samym Kłodzku, gdzie wyniósł 1340 m3.s-1. Największą
rolę w uformowaniu tak wysokiego przepływu kulminacyjnego Nysy Kłodzkiej odegrała Biała Lądecka, której przepływ w ujściowym odcinku w Żelaźnie oszacowano
na 700 m3.s-1. Najgwałtowniej wezbrała jednak niewielka Wilczka, której maksymalny
przepływ ( w zlewni o powierzchni 35 km2 ) miał wartość 150 m3.s-1. Odpływ jednostkowy z tej zlewni wyniósł 4250 dm3.s-1.km-2, a prawdopodobieństwo przepływu
ujęto jako 0,002  %. Tak samo małe prawdopodobieństwo wystąpienia osiągnęła Nysa
Kłodzka w Kłodzku, a nieznacznie mniejsze ( 0,004  % ) Biała Lądecka w Żelaźnie.
Jej odpływ jednostkowy w Lądku-Zdroju wyniósł 2560 dm3.s-1.km-2. Odpływ jednostkowy lewobrzeżnych dopływów Nysy Kłodzkiej był znacznie niższy i uzyskał wartość
od 920 do 432 dm3.s-1.km-2 ( ryc. 2.18, tab. 2.5 ; Dubicki 1999 ).
Powódź w zlewni Białej Lądeckiej prócz bardzo wysokiego odpływu jednostkowego i małego prawdopodobieństwa wystąpienia charakteryzowała się także bardzo
dużym współczynnikiem spływu, który wyniósł aż 0,92. Oznacza to, że niemal cały

Ryc. 2.18. Hydrogramy rzek na obszarze Kotliny Kłodzkiej 1 – 31 lipca 1997 r.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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Tab. 2.5. Stany i przepływy maksymalne i inne charakterystyki hydrologiczne fali powodziowej
w lipcu 1997 r.

Rzeka

Nysa
Kłodzka

Bieg
rzeki

Powierzchnia
zlewni

Hmax

Qmax

qmax

K

U

[ km ]

[ km2 ]

[ cm ]

[ m 3 · s –1 ]

[ dm 3 · s –1 · km –2 ]

[  –  ]

[   % ]

Międzylesie

167,0

49,7

358

56,8

1744

3,26

·

Bystrzyca
Kłodzka

147,8

260,0

638

424,0

1630

3,96

444

Kłodzko

127,4

1084,0

655

1340,0

1236

4,21

635

Wodowskaz

Bystrzyca
Dusznicka

Szalejów
Dolny

3,8

175,0

235

75,6

432

2,84

179

Bystrzyca

Bystrzyca
Kłodzka

0,4

64,0

313

46,1

720

3,00

427
1260

Wilczka

Wilkanów

Biała
Lądecka

Lądek-Zdrój
Żelazno

5,2

35,1

315

150,0

4250

4,08

22,4

166,0

365

425,0

2560

4,17

795

4,9

305,0

430

700,0

2295

4,28

961

Uwagi : H max – maksymalny stan wody ; Q max – maksymalny przepływ ; q max – maksymalny odpływ jednostkowy ; K – współczynnik powodziowości K ; U – udział przepływu maksymalnego podczas powodzi w stosunku do SWQ 1981–2010.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

opad, który pojawił się podczas głównej fali opadowej, zamieniony został w odpływ
powierzchniowy ( Dubicki 1999 ). Maksymalny przepływ Białej Lądeckiej stanowił
795  % ( w Lądku-Zdroju ) i 961  % ( w Żelaźnie ) średniego maksymalnego przepływu
( SWQ ) dla okresu 1981  –  2010.
Katastrofalna powódź w 1997 r. przyniosła ogromne straty na obszarze całej Polski,
spośród których największe odnotowano w dorzeczu Odry. Straty gospodarcze w całym
kraju oszacowano na 12,8 mld zł ( Egler 2003 ; Kundzewicz, Matczak 2010 ), z czego
aż 72  % przypało na dorzecze Odry. Najwyższe straty powodziowe były w ówczesnym województwie wałbrzyskim, gdzie wyniosły 1335 mln zł ( Dorzecze … 1999 ;
Dubicki i in. 1999 ). Uszkodzonych oraz całkowicie zniszczonych zostało tam około
10 tys. budynków, a poniesione w wyniku tego szkody oszacowano na 181,3 mld zł.
Na terenie tego województwa uległo zniszczeniu także 1677 km dróg i 187 mostów ;
wysokość tych szkód określono łącznie na 704,7 mld zł. Powódź na obszarze całej
Polski pochłonęła 55 ofiar śmiertelnych ( Dubicki i in. 1999 ).
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Powodzie w zlewni górnej i środkowej Skawy
Powodzie w zlewni Paleczki ( ryc. 2.19 ) w większości wypadków występują jednocześnie z tymi w górnym i środkowym biegu Skawy. Zazwyczaj ich geneza jest związana
z rozlewnymi opadami deszczu, dlatego w przypadku wystąpienia powodzi na Skawie
odnotowywane są też wylewy na Paleczce. Wyjątek stanowią jedynie powodzie z deszczy nawalnych, które mają lokalny zasięg.
Tab. 2.6. Powodzie w zlewni górnej Skawy
Pierwsza wzmianka o powodzi na górw latach 1475 – 2015
nej Skawie pochodzi z 1475 r. ( tab. 2.6 ),
nieznana jest jednak dokładna data tego
Wiek
Lata wystąpienia powodzi
wydarzenia. Z kolei pierwszą powódź, któXV
1475
rej datę wystąpienia podał w Dziejopisie
XVI
1520
żywieckim Andrzej Komoniecki ( 2005 ),
·
XVII
odnotowano w sierpniu 1520 r. i była ona
XVIII
1702, 1715
związana z długotrwałymi deszczami
XIX
1809, 1812, 1813, 1839, 1840, 1843,
1844, 1845, 1867, 1884, 1894
rozlewnymi. W XVI i XVII w. powodzie
XX
1903, 1923, 1926, 1931, 1934, 1940,
występowały w zlewni górnej Skawy
1948, 1958, 1960, 1970, 1972, 1996,
jeszcze wielokrotnie, ale brak dokład1997
niejszych o nich informacji ( Franczak
XXI
2001, 2010, 2014
2014a, b). Bardziej szczegółowe dane
dotyczące przebiegu powodzi pochodzą
Uwagi : pogrubioną czcionką zaznaczono powodzie katastrofalne.
z XVIII w. – z lat 1702 i 1715. Przyczyną tej
Źródło : opracowanie własne na podstawie źródeł
drugiej były gwałtowne opady po ustaniu
zamieszczonych w tekście.
wiatru halnego. Zjawiska te, podobnie
jak kolejne, które wystąpiły w XVIII w.,
nie wyrządziły jednak na badanym obszarze znacznych strat materialnych (w tym
w uprawach), co wynikało ze słabego jeszcze w tym okresie wykorzystywania przez człowieka obszarów zalewowych.
Dużo więcej niebezpiecznych zdarzeń powodziowych było w XIX w., w trakcie
którego pierwsza katastrofalna powódź wystąpiła w lipcu 1809 r. Wezbrana wówczas
Skawa oraz jej główne dopływy zalały całe dna ich dolin ( Szewczuk 1939 ; Mydlarz
2010 ). W sierpniu 1812 r. trwające tydzień intensywne opady rozlewne wyrządziły
w okolicznych wsiach ogromne straty w rolnictwie ( Szewczuk 1939 ). Pod koniec
sierpnia 1813 r. badany obszar nawiedziła powódź uznawana za jedną z największych
w historii całej Polski ( Mann 1905 ; Franczak 2014 a, b ). Druga połowa tego roku obfitowała w ulewne deszcze, a na koniec tego okresu w silnie już uwilgoconej zlewni
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Ryc. 2.19. Zlewnia Paleczki
Źródło : opracowanie własne.
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wystąpiły opady nawalne, które wywołały katastrofalną powódź ( Grabowski 1909 ).
W wyniku tych opadów rzeki gwałtownie wezbrały do nieodnotowywanych wcześniej rozmiarów, wyrządzając liczne straty w zabudowie oraz niszcząc drogi i mosty
( Szewczuk 1939 ). O tym, iż powódź ta była znacznie większa od innych, świadczy, że
pamięć o niej zapisała się w miejscowych legendach ( Franczak 2013 ).
Kolejna seria katastrofalnych powodzi nawiedziła omawiany obszar w połowie
XIX w. Pierwszą z nich odnotowano 11 sierpnia 1839 r., kolejną – w trzeciej dekadzie
sierpnia tego samego roku. Z kolei 24 maja 1840 r. wystąpiły na badanym obszarze
opady burzowe, które spowodowały pojawienie się lokalnych powodzi błyskawicznych ( Szewczuk 1939 ). W lutym 1843 r. nastąpiło kolejne gwałtowne wezbranie, niespotykane dotychczas na tym obszarze o tej porze roku. W lipcu 1844 r. w rezultacie
powodzi wysokie stany wód utrzymywały się aż przez dziesięć dni, a wywołały ją rozlewne opady deszczu, trwające niemal cztery tygodnie. Powódź ta przyczyniła się do
dużych strat gospodarczych, ponieważ wezbrane rzeki na licznych odcinkach spowodowały silną erozję gleb ( Kamiński 1844 ; Szewczuk 1939 ). Najtragiczniejszy był jednak
rok 1845, w trakcie którego na Skawie i jej dopływach uformowały się aż trzy fale powodziowe ( Kamiński 1845 ), które wyrządziły tak duże straty, że rząd austriacki zamieścił
odezwę do mieszkańców Galicji z prośbą o pomoc dla powodzian ( Szewczuk 1939 ;
Mydlarz 2010 ). Panujące wówczas niekorzystne warunki meteorologiczne doprowadziły do nieurodzaju, który skutkował klęską głodu. Konsekwencją tych wszystkich
zdarzeń była epidemia cholery, która rozprzestrzeniła się w Galicji w latach 1846  –  1847,
a na obszarze ówczesnego powiatu wadowickiego spowodowała śmierć 94 tys. osób
( Franczak 2014 a, b ).
Dwadzieścia lat po tej powodzi, w lipcu 1867 r., w zlewni Skawy odnotowano
kolejną, w trakcie której wezbrane wody wyrządziły poważne straty w rolnictwie
( Kronika miejscowa … 1867 ; Franczak 2014 a, b ). W drugiej połowie XIX w. duże
powodzie w środkowym biegu Skawy i na jej dopływach wystąpiły w czerwcu 1884 r.
( Wylewy 1884 a ) oraz 18 czerwca 1894 r. Do tej drugiej klęski przyczyniły się nawalne
opady deszczu. Wezbrane wówczas wody Skawy spowodowały w Makowie zerwanie
m.in. jazu arcyksiążęcego ( Mydlarz 2010 ).
W XX stuleciu katastrofalne powodzie na górnej Skawie i jej dopływach odnotowano kilkakrotnie. Pierwsza z nich, w lipcu 1903 r., charakteryzowała się ogromnymi
wylewami rzek, przez co powódź ta uznana została za największą w zlewni górnej
Wisły od 1813 r. ( Krechowiecki 1903 ; Bielański 1997 ). Niszczące powodzie odnotowano na Skawie także w latach 1931 i 1934. Zalane wówczas zostały rozległe obszary
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nadrzeczne, a licznych zniszczeń dokonały również niewielkie zazwyczaj potoki
górskie przepływające wśród zabudowań. Największe straty odnotowano wtedy
w Budzowie, gdzie wezbrane wody Paleczki 17 lipca 1934 r. zerwały nowy most i 200 m
drogi. Zagrożone zniszczeniem były także dwa mosty na Skawie poniżej Zembrzyc,
a droga z Suchej Beskidzkiej do Wadowic została zalana ( Klęska powodzi … 1934 ).
Duża powódź wystąpiła też w zlewni Skawy w 1940 r., niemniej ze względu na okres
wojny o jej przebiegu niewiele jest informacji ( Franczak 2013, 2014 a, b ). Ponadto
powodzie w zlewni Skawy pojawiły się w latach 1923, 1926 i 1948, ich rozmiary były
jednak znacznie mniejsze ( Franczak 2012 ).
Rozwój zabudowy i infrastruktury na wcześniej niezagospodarowanych obszarach zalewowych, który nastąpił od II połowy XX w., przyczynił się do wzrostu strat
materialnych podczas kolejnej powodzi. Intensywne opady deszczu wywołały duże
powodzie na przełomie czerwca i lipca 1958 r., w lipcu 1960 i 1970 r. oraz w sierpniu
1972 r. ( Mądry 1974 ). Najwyższe opady odnotowano w lipcu 1970, kiedy w Bieńkówce
dobowa ich suma wyniosła 209,1 mm, a na nieodległym od zlewni Paleczki Leskowcu – 275,1 mm. Wówczas też stwierdzono najwyższy w drugiej połowie XX w. przepływ maksymalny Skawy w Suchej Beskidzkiej ( 400 m3 · s –1 ; ryc. 2.20 ). Wezbrane rzeki
dokonały wtedy wielu zniszczeń, zwłaszcza w dolinie Paleczki, gdzie doszło do znacznego przemodelowania koryta i zerwania kilku mostów ( Franczak 2012 ). Wspomniane
powodzie różniły się jednak kształtem fali powodziowej, ponieważ w l972 r. wysoki
przepływ fali powodziowej utrzymywał się aż przez trzy dni ( Mądry 1974 ), a podczas
pozostałych czas przemieszczania fali był znacznie krótszy, a bardzo wysokie przepływy trwały tylko kilkanaście godzin ( Franczak 2012 ). W drugiej połowie XX w.
powodzie pojawiały się na omawianym obszarze jeszcze w latach 1996 i 1997 (Malarz
2000). Jednak tzw. powódź tysiąclecia z 1997 r. na badanym obszarze miała przebieg
wyjątkowo łagodny i nie wyrządziła dużych strat. Zdecydowanie większe rozmiary osiągnęła dopiero w środkowym biegu Skawy w Wadowicach (Franczak 2013, 2014a, b).
Na początku XXI w. badany obszar dotknięty został przez dwie katastrofalne powodzie. W lipcu 2001 r. gwałtowne opady deszczu w silnie uwilgoconej zlewni spowodowały uformowanie wielkiej powodzi, która największe straty wyrządziła w Makowie
Podhalańskim oraz w dorzeczu Paleczki ( Bryndal 2014c ; Pociask-Karteczka, Żychowski
2014 ; Franczak, Listwan-Franczak 2015 ). W 2010 r. w zlewni Skawy ukształtowały się
aż trzy fale powodziowe wywołane trwającymi nieprzerwanie od początku maja do
pierwszych dni czerwca opadami, które przekroczyły w Zawoi 600 mm ( Franczak
2013 ). Maksymalny przepływ Skawy w Suchej Beskidzkiej wyniósł 635 m3 · s-1 i był
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Ryc. 2.20. Maksymalne przepływy roczne ( WQ ) Skawy w Suchej Beskidzkiej ( 1965 – 2015 )
i Wadowicach ( 1960 – 2015 )
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

niższy jedynie od odnotowanego w 2001 r. W Wadowicach fala powodziowa okazała
się zdecydowanie niższa niż podczas innych wielkich powodzi, ponieważ została zredukowana w Świnnej Porębie przez działanie zbiornika, który na końcowym etapie
budowy przed wystąpieniem powodzi był jeszcze suchy. Ostatnia powódź nawiedziła
badany obszar w maju 2014 r. ( Franczak 2016, 2017 ). Objęła ona swym zasięgiem
zwłaszcza górną część zlewni, a maksymalny przepływ Skawy w Suchej Beskidzkiej
wyniósł 538 m3 · s-1. Podobnie jak w 2010 r. fala powodziowa została zredukowana przez
nienapełniony wówczas jeszcze zbiornik w Świnnej Porębie.
Maksymalne roczne przepływy ( WQ ) Skawy występowały w wieloleciu 1971  –  2015
głównie w półroczu letnim, kiedy to miało miejsce 2⁄3 tych zdarzeń. Najczęściej pojawiały się od maja do lipca, stosunkowo jednak często zdarzały się także w sierpniu,
a w Wadowicach również we wrześniu. W półroczu zimowym maksymalne roczne
przepływy stwierdzono przede wszystkim w marcu i związane były z występowaniem wysokich wezbrań roztopowych. Największe powodzie w historii odnotowano
w zlewni w lipcu, a nieco rzadziej w czerwcu i sierpniu.

61

2. Charakterystyka obszarów badań

Przebieg powodzi w 2001 r.
Do powodzi w zlewni górnej Skawy w lipcu 2001 r. przyczyniły się gwałtowne opady
deszczu, które wystąpiły w rezultacie przesuwania się nad obszar Polski głębokiego
niżu przemieszczającego się znad Niziny Węgierskiej ku północnemu wschodowi.
Układ ten po przekroczeniu łuku Karpat stacjonował przez kilka dni nad obszarem
południowo-wschodniej Polski ( Lach 2002 ; Lach, Lewik 2002 ). Sytuacja baryczna,
jaka utworzyła się wówczas nad środkową Europą, spowodowała transportowanie ku
północy ciepłych mas powietrza, na południe natomiast – chłodnych i wilgotnych
( Franczak 2013 ; Franczak, Listwan 2015 ). Te drugie, po napotkaniu przeszkody orograficznej, jaką stanowiły Karpaty, tworzyły grubą warstwę chmur, wywołując intensywne opady deszczu, którym towarzyszyły gwałtowne burze. W czasie tych burz
opady osiągały bardzo duże natężenie.
W pierwszej dekadzie lipca nad badanym obszarem wystąpiły dwie serie opadów
atmosferycznych, w trakcie których w zlewni górnej i środkowej Skawy spadło od
37 do 78 mm opadu. Spowodowało to silne nawilżenie zlewni, nad którą w połowie
miesiąca napłynął kolejny bogaty w wilgoć ośrodek baryczny. W dniach 16  –  17 lipca
sumy opadów wyniosły w zlewni od 30 do 65 mm. Następnie 18  –  19 lipca natężenie
opadów osłabło, sumy dobowe wyniosły od 1 do 13 mm ( ryc. 2.21 ; Franczak, Listwan

Ryc. 2.21. Dobowe sumy opadów atmosferycznych w zlewni Skawy 15 – 31 lipca 2001 r.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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2015 ). Od 19  –  20 lipca opady przybrały na intensywności w Paśmie Babiogórskim,
a od 22 lipca objęły one swym zasięgiem całą zlewnię. Ich dwudniowe ( 22  –  23 lipca )
sumy wynosiły 45  –  73,5 mm, a największe natężenie osiągnęły między 24 a 26 lipca
( Franczak 2013 ).
W dniu 24 lipca na obszarze niemalże całej zlewni ( z wyjątkiem Kotliny
Rabczańskiej ) opady wyniosły od 61,9 mm w Zawoi do 94,6 mm w Makowie
Podhalańskim. Następnego dnia na większości zlewni ich intensywność znacząco zmalała, natomiast w jej środkowej części stwierdzono katastrofalny opad dochodzący do
190,8 mm w Makowie Podhalańskim ( Franczak 2013 ; Pociask-Karteczka, Żychowski
2014 ; Franczak, Listwan 2015 ). Najintensywniejsze deszcze z centrum opadowym
mieszczącym się nad Makowską Górą wystąpiły między godz. 15.00 a 18.00, gdy odnotowano ok. 150 mm opadu ( Bryndal 2014 c ). Zasięg tych opadów był jednak ograniczony, ponieważ na znajdującej się na skraju komórki burzowej stacji w Bogdanówce
( 7 km od Makowskiej Góry ) dobowa suma opadu wyniosła już znacznie mniej –
68,7 mm. Następnego dnia ( 26 lipca ) opady w zlewni przekraczały 50 mm, a całkowicie ustały dopiero 28 lipca ( Franczak 2013 ).
Okres ten charakteryzował się wystąpieniem niezwykle intensywnych opadów.
W trakcie aż trzynastodniowego trwania opadów rozlewnych ( 15  –  27 lipca ) ich sumy
wyniosły na większości zlewni od 243 do 316 mm, a w Makowie Podhalańskim osiągnęły 457,8 mm. W trakcie pięciu dni z najintensywniejszymi opadami na stacji tej
odnotowano 392,7 mm ( tab. 2.7 ; Franczak 2013 ).
Tab. 2.7. Dobowe sumy opadów atmosferycznych w zlewni Skawy i jej sąsiedztwie 1 – 31 lipca
2001 r.
Zlewnia

Skawa

Stacje

15 – 31 VII

1 – 31 VII

Maksymalny opad dobowy

[ mm ]

[ dzień ]

Spytkowice Górne

264,3

310,8

41,8

25 VII

Maków Podhalański

458,3

521,1

190,8

25 VII

Wadowice

263,1

330,6

74,7

24 VII

Krzczonówka

Bogdanówka

304,3

372,9

68,7

25 VII

Skawica

Zawoja

313,4

361,9

61,9

24 VII

Stryszawka

Lachowice-Krale

283,7

320,9

66,0

26 VII

Skawinka / Cedron

Kalwaria Zebrzydowska

257,9

299,0

80,7

25 VII

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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Powódź, która uformowała się w lipcu 2001 r. w zlewni Skawy i na części jej dopływów, była największa od czasu rozpoczęcia prowadzenia pomiarów na posterunku
w Suchej Beskidzkiej w 1886 r. ( Franczak, Listwan 2015 ).
Z powodu trwających od połowy lipca opadów przepływ Skawy wzrósł do około
20 m3 · s-1 ( ryc. 2.22 ). Szybki przybór wód rozpoczął się jednak 24 lipca, po kilkunastu
godzinach intensywnych opadów, w wyniku czego przepływ wezbranej Skawy w Suchej
Beskidzkiej wyniósł 180 m3.s-1. Następnego dnia w godzinach porannych Skawą w tym
profilu wodowskazowym przepływało już 308 m3 · s-1 wody. Maksymalny jej przepływ
odnotowano w godzinach wieczornych po wystąpieniu nawalnych opadów deszczu

Ryc. 2.22. Hydrogramy Skawy w Osielcu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach oraz Stryszawki
w Suchej Beskidzkiej 20 – 31 lipca 2001 r.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

z centrum znajdującym się nad Makowską Górą. O godz. 21.00 Skawa osiągnęła kulminację, która w Suchej Beskidzkiej wyniosła 737 m3 · s –1 ( tab. 2.8 ; Franczak 2013 ).
W niekontrolowanej zlewni Paleczki, w której powódź wyrządziła największe szkody,
kulminacja fali powodziowej nastąpiła między godz. 20.00 a 21.00 ( Tomica, Żuławska
2002 ). W profilu mieszczącym się przy budowanej zaporze wodnej na Skawie
w Świnnej Porębie maksymalny przepływ wyniósł 1019 m3 · s –1 ( Franczak 2013 ).
Po ustaniu opadów poziom wody w ciekach zmniejszył się, nadal jednak utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie. Przepływ Skawy w Suchej Beskidzkiej jeszcze
27 lipca wynosił 212 m3 · s –1 i dopiero od następnego dnia zaczął systematycznie opadać.
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Tab. 2.8. Stany i przepływy maksymalne i inne charakterystyki hydrologiczne fali powodziowej
w lipcu 2001 r.

Rzeka

Skawa

Stryszawka

Bieg
rzeki

Powierzchnia
zlewni

Hmax

Qmax

qmax

K

U

[ km ]

[ km 2 ]

[ cm ]

[ m 3 · s –1 ]

[ dm 3 · s –1 · km –2 ]

[  –  ]

[   % ]

Osielec

59,0

244,0

400

478

1959

4,08

377

Sucha
Beskidzka

45,7

468,0

510

737

1574

4,12

377

Wadowice

21,1

835,0

550

1050

1257

4,10

365

Sucha
Beskidzka

16,2

139,7

435

216

1546

3,74

318

Wodowskaz

Uwagi : H max – maksymalny stan wody ; Q max – maksymalny przepływ ; q max – maksymalny odpływ jednostkowy ; K – współczynnik powodziowości K ; U – udział przepływu maksymalnego podczas powodzi w stosunku do SWQ 1981–2010.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

Podczas powodzi w 2001 r. w profilu wodowskazowym w Osielcu odpływ jednostkowy Skawy wyniósł 1959 dm3.s-1.km-2 i był jednym z najwyższych dla rzek w Polsce
o podobnej powierzchni zlewni. Na Skawie w Suchej Beskidzkiej uzyskał on wartość 1574 dm 3 · s –1 · km –2. Maksymalny odpływ jednostkowy z zlewni Paleczki wyniósł
kilka tysięcy dm 3 · s –1 · km –2. Maksymalny przepływ Skawy stanowił 377  % ( w Suchej
Beskidzkiej ) i 365  % ( w Wadowicach ) średniego maksymalnego przepływu ( SWQ )
dla okresu 1981  –  2010.
Straty powodziowe w 2001 r. oszacowano w całym dorzeczu Wisły na ok. 4,2 mld zł
( Wdrażanie Dyrektywy  … 2013 ), z czego ¼ ( 1,013 mld zł ) przypadła na województwo małopolskie. Straty w infrastrukturze w powiecie suskim wyniosły 62,6 mln zł,
co stanowiło drugą ( po powiecie nowosądeckim ) wartość wśród powiatów. W powiecie suskim odnotowano najwyższy wskaźnik ( 182  % ) wartości szkód w stosunku do
dochodów własnych gmin i powiatu w danym roku budżetowym ( Powódź w wymiarze … 2001 ). W najbardziej dotkniętej podczas powodzi gminie Budzów straty powodziowe wyniosły 24 mln zł ( Program Odbudowa … 2003 ).
W wyniku tej powodzi w powiecie suskim zniszczonych bądź uszkodzonych
zostało 761 budynków, 8 km dróg krajowych, ponad 20 km dróg wojewódzkich,
59 km dróg powiatowych i 277 km dróg gminnych. Uległo zniszczeniu także 11 budowli
hydrotechnicznych, a szkody odnotowano na obszarze 302 ha gruntów ornych oraz
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277 ha użytków zielonych ( Trybała, Przywarska 2004 ). W ramach Programu Odbudowa 2001 w województwie małopolskim z dotacji Unii Europejskiej wydatkowano
9,9 mln euro, z czego 506,9 tys. euro trafiło do powiatu suskiego ( Program Odbudowa …
2003 ). Na skutek powodzi w zlewni Paleczki śmierć poniosła jedna osoba.
Powodzie w zlewni Czarnej
W literaturze brak jest informacji o powodziach w zlewni Czarnej ( ryc. 2.23 ). Nie
udało się również autorom dotrzeć do zapisków kronikarskich, które pozwoliłyby
odtworzyć szczegółową historię powodzi, które nawiedzały Czarną. W pamięci
mieszkańców zapisały się wspomnienia
Tab. 2.9. Powodzie w zlewni Czarnej w lao katastrofalnej powodzi, która dotknęła
tach 1934 – 2015
miejscowość w lipcu 1934 r. 4 ( tab. 2.9 ).
Na to wskazują również informacje
Wiek
Lata wystąpienia powodzi
zawarte na mapie powodzi z 1934 r.
XX
1934, 1966, 1970, 1972
opracowanej przez Wojskowy Instytut
XXI
2005, 2009, 2010
Geograficzny ( Mapa terenów… 1935 ).
Uwagi : pogrubioną czcionką zaznaczono powoZasięg zalewu był wówczas podobny jak
dzie katastrofalne.
w 2009 r. Zalane zostało wtedy całe dno
Źródło : opracowanie własne na podstawie źródeł
zamieszczonych w tekście.
doliny Czarnej, od wsi Nowe Żukowice
po ujście tej rzeki do Wisłoki. Wody
powodziowe wystąpiły też z brzegów w obrębie całego dna doliny Potoku Borowego,
przepływającego przez Borową 5.
W drugiej połowie XX w. największą powódź w zlewni stwierdzono w lipcu 1970 r.,
gdy kulminacyjny przepływ Czarnej w Głowaczowej wyniósł 166 m3 · s –1. Bardzo wysoki
przepływ Czarnej odnotowano w 1966 r., kiedy maksymalny przepływ uzyskał wartość
82,8 m3 · s –1. Czarna wystąpiła z koryta podczas powodzi w 1972 r., gdy kulminacja fali
powodziowej osiągnęła 62 m3 · s –1 ( ryc. 2.24 ).
W pierwszej dekadzie XXI w. powodzie w Czarnej odnotowano w 2005 i 2010 r.,
gdy wezbrane wody występowały z koryta i zalewały zabudowania położone najbliżej
koryta rzeki 6. Podczas obu tych zdarzeń maksymalny przepływ Czarnej w Głowaczowej
wyniósł odpowiednio 53,0 i 61,7 m3 · s –1. Największą w tym okresie powódź stwierdzono
Informacja ustna pozyskana od mieszkańców Czarnej.
Na podstawie informacji ustnej pozyskanej od mieszkańców Borowej.
6
Informacja ustna pozyskana od mieszkańców Czarnej.
4
5
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Ryc. 2.24. Maksymalne przepływy roczne ( WQ ) Czarnej w Głowaczowej ( 1966 – 1979
i 2000 – 2015 )
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

jednak w czerwcu 2009 r., gdy zalane zostało całe dno doliny Czarnej, a jej przepływ
maksymalny osiągnął wartość 94,6 m3 · s –1.
Maksymalne roczne przepływy ( WQ ) Czarnej w wieloleciu 1971  –  2015 ( brak danych
dla lat 1980  –  1999 ) wyniosły w półroczu letnim : 57  % i zimowym : 43  %. Najczęściej
występują one w lipcu i sierpniu, kiedy też odnotowano największe powodzie w historii na tym obszarze.
Przebieg powodzi w 2009 r.
W ostatniej dekadzie czerwca 2009 r. nad obszar Polski zaczęły napływać ciepłe
zwrotnikowe masy powietrza, które charakteryzowały się wysokim poziomem energii konwekcyjnej. Nad Skandynawią rozrastał się wyż, który blokując przemieszczanie
się rozbudowującego się nad Bałkanami niżu, spowodował napływ nad Polskę ciepłych i wilgotnych mas powietrza. W nocy z 23 na 24 czerwca nastąpił znaczny wzrost
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temperatury powietrza, a temperatura minimalna przekroczyła wartości maksymalne
z dni poprzedzających przemieszczanie się frontu. Masy powietrza napływały ze
wschodu i południowego wschodu po obrzeżach niżu, który na północ, a następnie na
zachód wypychał chłodne masy powietrza. Spowodowało to utworzenie się ciepłego
frontu atmosferycznego o przebiegu południkowym, na którym różnice temperatury
powietrza sięgały 15 °C. Powstało zachmurzenie frontalne, w obrębie którego rozbudowywały się rozległe komórki konwekcyjne, z wierzchołkami sięgającymi tropopauzy.
Ich formowaniu się sprzyjały bardzo wysokie temperatury powietrza i napływ wilgotnych mas powietrza, docierających znad gorących wód Morza Egejskiego i ciepłego
Morza Czarnego ( Olędzki 2009 ; Bryndal i in. 2010 c ). W wyniku słabnięcia klina
wysokiego ciśnienia i jego ostatecznego zaniku ciepły front atmosferyczny przemieścił
się na zachód.
Opady deszczu na badanym obszarze i w jego sąsiedztwie rozpoczęły się 19 czerwca
i do 22 czerwca ich dobowe sumy wynosiły kilkanaście mm, a jedynie w Dąbrowie
Tarnowskiej dochodziły do 25 mm. Wyższe sumy opadów odnotowano natomiast
23 czerwca, gdy na stacji w Pilźnie stwierdzono 39,1 mm, oraz podczas następnej doby,
gdy na tym posterunku uzyskano dalsze 70,8 mm opadu. Dwudniowy opad na południe od zlewni Czarnej i na jej niewielkim fragmencie wyniósł 109,9 mm, na pozostałych stacjach pomiarowych sumy te były znacznie niższe : rzędu 12,7  –  36,1 mm. Nowe
opady burzowe wystąpiły 25 czerwca na północny wschód od zlewni Czarnej, gdzie
w Zawadce odnotowano 44,8 mm. W zlewni Czarnej i na sąsiednim obszarze najwyższe
opady stwierdzono 26 czerwca. Związane były z występującymi na przemieszczającym
się z wschodu na zachód froncie komórkami burzowymi. Zlewnia Czarnej znalazła się
w centrum obszaru najwyższych opadów. Największe dobowe sumy opadów odnotowano w Pilźnie ( 75,6 mm ), Radomyślu Wielkim ( 68,9 mm ) i Tarnowie ( 68,5 mm ).
Na nieco oddalonych stacjach meteorologicznych sumy dobowe opadów były znacznie niższe.
Opady w zlewni Czarnej rozpoczęły się ok. godz. 19.00 i w ciągu pierwszej godziny
w jej południowej części wyniosły od kilku do kilkunastu mm. W kolejnych godzinach
objęły swym zasięgiem już cały obszar zlewni, a ich intensywność lokalnie wzrosła do
25 mm. O 21.00 rozpoczęły się największe opady deszczu. Początkowo uformowały
się dwie komórki opadowe. Pierwsza w południowej części zlewni, gdzie godzinny
opad ( do 22.00 ) wyniósł do 35 mm, i druga z centrum opadowym nad miejscowościami Róża i Borowa, gdzie opad godzinny uzyskał wartość do 45 mm. Podczas
kolejnej godziny ( 22.00  –  23.00 ) opady przybrały jeszcze na intensywności. W okolicy
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Róży maksymalne opady godzinne doszły do 51 mm, w dolinie Czarnej wyniosły
40  –  50 mm, a na południowy wschód od Czarnej prawie 63 mm. Największe natężenie opadów stwierdzono między 22.30 a 23.30, gdy godzinne sumy opadów w zlewni
Czarnej wyniosły 60  –  70 mm. Następnie opady te przemieściły się w górną część zlewni
i o 1.00 występowały już wyłącznie w jej południowo-zachodniej części, z godzinnymi
sumami od kilkunastu do 30 mm ( ryc. 2.25, 2.26 ).
W okresie poprzedzającym pojawienie się głównej fali opadów na poszczególnych
stacjach sumy opadów osiągnęły wartości od około 80 do 110 mm, a wyraźnie wyższe
stwierdzono jedynie w okolicy Pilzna, gdzie przekroczyły 180 mm. Opady te spowodowały duże nawilżenie zlewni w okresie poprzedzającym wystąpienie opadów w dniu
26 czerwca. Łączne sumy opadów wyniosły w czerwcu od 185,8 mm w Radomyślu
Wielkim do 322,0 mm w Pilźnie ( tab. 2.10 ).
Przepływ wód Czarnej w jej ujściowym odcinku w Głowaczowej w połowie czerwca
2009 r. uzyskał wartość prawie 0,5 m3 · s –1. Opady deszczu, które występowały w zlewni
od 19 czerwca, spowodowały w ciągu kilku dni nieznaczny wzrost przepływu tej rzeki do
niespełna 10 m3 · s –1 25 czerwca. Następnego dnia po ustaniu opadów przepływ obniżył
się do 4,5 m3 · s –1. Intensywny przybór wód Czarnej i jej dopływów rozpoczął się zaś po

Ryc. 2.25. Dobowe sumy opadów atmosferycznych w zlewni Czarnej i w jej sąsiedztwie
18 – 30 czerwca 2009 r.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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gwałtownych opadach w nocy z 26 na 27 czerwca. Na obszarze Czarnej wylały wtedy
niewielkie potoki przepływające w pobliżu zabudowań wsi, m.in. Potok Borowy, Potok
Wsiowy i inne płynące od Starych Jawornik i Jaźwin. Potok płynący od Jaźwin przelał
się wśród budynków przy ul. Wojska Polskiego, i jego wody wypełniły starą piaskownię.
Wezbrana woda powróciła do koryt potoków po zaledwie godzinie od ustania najintensywniejszych opadów. Przepływ Czarnianki wzrósł rano do 55,8 m3 · s –1, a potem
poziom wody nadal się podnosił. W Czarnej woda wystąpiła z koryta około godz. 9.00

Ryc. 2.26. Obraz rozkładu godzinnych sum opadów na danych radarowych 26 i 27 czerwca 2009 r.
Uwagi : opracowano na podstawie danych godzinnych sum opadów PAC.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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Tab. 2.10. Sumy opadów atmosferycznych w zlewni Czarnej i w sąsiednich zlewniach w czerwcu
2009 r.
19 – 27 VI

1 – 30 VI

Maksymalny opad dobowy

Zlewnia

Stacje

Breń

Dąbrowa
Tarnowska

158,4

196,7

40,4

26 VI

Jamnica

Radomyśl Wielki

155,7

185,8

68,9

26 VI

[ mm ]

[ dzień ]

Dulcza

Pilzno

271,0

322,0

75,6

26 VI

Biała

Tarnów

173,0

219,9

68,5

26 VI

Brzeźnica

Zawada

159,4

212,4

44,8

25 VI

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

i z upływem dnia następował dalszy jej przybór. Kulminacja fali powodziowej dotarła
do Czarnej o godz. 14.00, a maksymalny przepływ na posterunku wodowskazowym
wyniósł 94,6 m3 · s –1 ( ryc. 2.27 ; tab. 2.11 ). Fala powodziowa cechowała się bardzo
wysoką elewacją, ponieważ jej wysokość uzyskała wartość 4,73 m. Przepływ kulminacyjny podczas powodzi w 2009 r.
był jednak w Głowaczowej znacznie mniejszy niż w 1970 r., gdy
wyniósł 166 m3 · s –1 ( ryc. 2.24 ).
Podczas przemieszczania się
fali powodziowej w Czarnej zalane
zostało całe dno doliny do wysokości wyższej terasy. Powstałe rozlewisko objęło terasę łęgową i tereny
Ryc. 2.27. Hydrogram Czarnej w Głowaczowej
nieużytków, osiągając szerokość
15 – 30 czerwca 2009 r.
ok. 280 m. Pod wodą znalazły się
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych
także zabudowania w centrum wsi,
z IMGW-PIB.
w szczególności te przy ulicach
Spółdzielczej, Konarskiego i Wojska
Polskiego, oraz teren wokół szkoły wraz z stadionem sportowym. Przy pozostałych
ulicach podtopione zostały domy i zabudowania gospodarcze. Zniszczeniu uległy
też przepusty drogowe na dopływach Czarnej w wyniku zatamowania przez niesiony
rumosz. W gminie ucierpieli również mieszkańcy wsi Borowa i Róża, położonych nad
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Tab. 2.11. Stany i przepływy maksymalne i inne charakterystyki hydrologiczne fali powodziowej
w czerwcu 2009 r.

Rzeka
Czarna

Wodowskaz
Głowaczowa

Bieg
rzeki

Powierzchnia
zlewni

Hmax

Qmax

qmax

K

U

[ km ]

[ km2 ]

[ cm ]

[ m3.s-1 ]

[ dm3.s-1.
km-2 ]

[–]

[   % ]

5,1

180,0

573

94,6

525

3,00

271

Uwagi : H max – maksymalny stan wody ; Q max – maksymalny przepływ ; q max – maksymalny odpływ jednostkowy ; K – współczynnik powodziowości K ; U – udział przepływu maksymalnego podczas powodzi w stosunku do SWQ 1981–2010.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

mniejszymi ciekami. We wsi Borowa podtopionych zostało około 60  % gospodarstw.
W mniejszym stopniu na skutek podtopień ucierpiały wsie Żdżary, Jaźwiny i Stara
Jastrząbka ( Powódź w gminie Czarna 2009 ). Z budżetu gminy wypłacono w 2009 r.
ponad 800 tys. zł w ramach pomocy społecznej dla poszkodowanych przez klęski
żywiołowe.
Powodzie w zlewni górnej Wisły
Miejscowości położone nad górną Wisłą ( ryc. 2.28 ) wielokrotnie nawiedzane były
przez powodzie. W czasach współczesnych do powodzi dochodziło najczęściej na
skutek przerwania wału, dlatego nie we wszystkich badanych miejscowościach położonych nad Wisłą powodzie występowały jednocześnie. Dla wielu miejscowości brak
jest informacji o dawnych historycznych powodziach, stąd też jako tło posłużyć może
dobrze udokumentowana lista zdarzeń z Krakowa ( tab. 2.12 ).
Dla analizowanych obszarów pierwsze wzmianki o powodziach mamy dopiero
z końca XVII w. i dotyczą powodzi roztopowej ( najprawdopodobniej z 1661 r. ), której dokładna data nie jest jednak pewna. Podczas tej powodzi koryto Wisły w okolicy Sandomierza przesunęło się ku południowemu wschodowi, w wyniku czego wieś
Koćmierzów znalazła się na drugim jej brzegu ( Koseła 1934 ). W 1687 r. wystąpiła
kolejna wielka powódź wiślana, podczas której zalany został znaczny obszar Szczucina.
Jak informują kroniki, w rezultacie tej powodzi zniszczone zostały grunty kościelne
wraz z kościołem i plebanią. Po tej powodzi podjęto decyzję o budowie nowej świątyni
na niewielkim wzniesieniu już poza zasięgiem wód powodziowych ( Struziak 2009 ).
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W lipcu 1774 r. Kotlina Sandomierska
nawiedzona została przez katastrofalną
powódź7, która wyrządziła znaczne szkody
Wiek
Lata wystąpienia powodzi
w całej dolinie Wisły. Według ówczesnych
X
988
kronikarzy podczas tej powodzi utonęło
XI
1097
wiele ludzi i zwierząt, a później przez dwa
XII
1118, 1125
lata panowała w okolicznych miejscowoXIII
1253, 1270, 1281
ściach epidemia najprawdopodobniej choXIV
1312, 1359, 1376
lery (Kosełka 1934).
XV
1427, 1451, 1468, 1470
Bardzo dużo powodzi było na obszarze
1528, 1533, 1535, 1541, 1542, 1549,
gminy Szczucin w XIX w. Pierwszą z nich
XVI
1557, 1562, 1570, 1571, 1580, 1593,
była wielka powódź w 1813 r. – jedna z naj1598
większych, jakie nawiedziły w historii
1605, 1621, 1650, 1652, 1656, 1662,
XVII
1671, 1687, 1697
zlewnię Wisły ( Pociask-Karteczka 1994 ;
XVIII
1736, 1774, 1775
Franczak 2014c ; Nachlik, Kundzewicz
1813, 1816, 1830, 1834, 1839, 1843,
2016 ). W Krakowie np. zmierzono wówXIX
1844, 1845, 1867, 1876, 1884, 1894,
czas najwyższy w historii prowadzenia
1899
pomiarów przepływ maksymalny, który
1903, 1906, 1908, 1912, 1915, 1919,
1920,
1925,
1931,
1934,
1939,
1940,
obliczono na 3300 m3 · s –1 przy stanie
XX
1948, 1951, 1958, 1960, 1970, 1972,
na wodowskazie 995 cm ( Punzet 1985 ;
1996, 1997
Bielański 1997 ; Raport … 2010 ). Powódź
XXI
2001, 2010
wyrządziła tak wiele strat, że podjęto
Uwagi : pogrubioną czcionką zaznaczono powopo niej i kilku kolejnych wielkich katadzie katastrofalne.
klizmach regulację licznych odcinków
Źródło : opracowanie własne na podstawie
koryta ( Starkel 2001 ), a w Krakowie rozPunzet ( 1985 ), Bielański ( 1997 ).
poczęto stały monitoring stanów wody na
Wiśle ( Pociask-Karteczka 1994 ). W drugiej połowie XIX w. w Szczucinie i okolicy odnotowano kolejne cztery powodzie.
Większość powodzi z lat 1839  –  1884 występowała w tym samym okresie, w którym
w innych regionach zlewni górnej Wisły, poza zdarzeniami z 1862 i 1871 r. ( Zając 2016 ).
Podczas powodzi w 1884 r. przerwany został wał Wisły pod Szczucinem ( Wylewy
1884 c ). Breń i Dunajec 24 czerwca również wystąpiły z brzegów, w wyniku czego zalane
Tab. 2.12. Powodzie w Krakowie w latach
988 – 2015

7
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Kosełka ( 1934 ) podaje błędny rok 1773.

Źródło : opracowanie własne.

Uwagi : posterunki opadowe : 1 – Wisła Centrum, 2 – Ustroń-Równica-Wieś, 3 – Brenna.

Ryc. 2.28. Fragment zlewni górnej Wisły
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zostały m.in. Zabrnie, Wadowice, Załuże, Wampierzów, Wola Wadowicka i Słupiec.
Jak informował korespondent dziennika „ Czas ” z Dąbrowy Tarnowskiej, okoliczne
gminy znalazły się pod wodą, a żywność trzeba było dostarczać łodziami ratunkowymi ( Wylewy 1884c ). Zasięg zalewów rzek był podobny jak w 1845 r. ( Wylewy 1884d ).
Podczas tej powodzi ucierpiały także Tarnobrzeg i okoliczne wsie, bo wały powodziowe zostały przerwane 22 czerwca w kilku miejscach, powyżej i poniżej Dzikowa.
Zalane wówczas całkowicie zostały Trześń, Gorzyce, Zalesie, Ostrówek i Nadbrzezie.
Na tym odcinku biegu Wisły nieuszkodzony pozostał natomiast lewobrzeżny wał po
stronie zaboru rosyjskiego ( Wylewy 1884 b ).
W XX w. powodzie pojawiały się na badanym terenie znacznie rzadziej niż
w poprzednim stuleciu. Niemniej wystąpiła na tym obszarze wielka powódź w 1903 r.
( Punzet, Czulak 1988 ). Wywołały ją intensywne opady deszczu, które trwały od
czerwca, a które największe natężenie osiągnęły od 7 do 11 lipca, z maksymalnymi
dobowymi sumami na dużym obszarze przekraczającymi 100 mm. Powódź w zlewni
górnej Wisły była większa od tej z 1884 r. Wylewy wód z koryt górskich rzek rozpoczęły
się 11 lipca, a w Szczucinie kulminacja fali powodziowej na Wiśle była o 492 cm wyższa
od stanu średniego. Doszło tu do przerwania lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego i zalania wsi na terenie zaboru rosyjskiego. Wał Kazimierzowski w Szczucinie był
bardzo zagrożony przerwaniem, ponieważ w wielu miejscach przeciekał. Breń i Żabnica
po przelaniu wałów przeciwpowodziowych zalały rozległe obszary, na których woda sięgała według relacji świadków do wysokości okien (Powódź w kraju… 1903).
Obszar gminy Szczucin zalany został wodami wiślanymi także podczas katastrofalnej powodzi w lipcu 1934 r. Wówczas wystąpiły rekordowo wysokie dobowe sumy
opadów, które 16 lipca na Hali Gąsienicowej wyniosły 255 mm. Tak intensywne opady
trwały od 13 do 17 lipca ( Punzet 1998  –  1999 ; Cebulska i in. 2013 ). W wyniku gwałtownego wezbrania rzek karpackich powstały rozległe rozlewiska, spośród których
największe znajdowało się w obrębie Kotliny Sandomierskiej ( Klęska powodzi … 1934 ;
Kwiatkowski 1935 ). Podczas tej powodzi zalany został również Szczucin wraz z okolicznymi miejscowościami. Gwałtownie wezbrał wówczas Dunajec, który utworzył
ogromne rozlewisko sięgające od Tarnowa aż po dolinę Wisły. Z jego prawej części
woda przelała się do dorzecza Brnia, i dotarła do położonych nad nim miejscowości.
Wody w powstałym rozlewisku oparły się dopiero na lewostronnym wale przeciwpowodziowym Wisłoki. Wody Wisłoki natomiast wylały z prawego brzegu, tworząc
rozlewisko sięgające aż po koryto rzeki Babulówka w okolicy Zachwiejowa. Inne rozlegle rozlewisko powstało także w zlewni Trześniówki, na południe od Tarnobrzega
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w okolicy Dąbrowicy. Sam Tarnobrzeg nie uległ temu żywiołowi, choć przerwany został
lewobrzeżny wał przeciwpowodziowy Wisły, przez co zalana została cała lewa część
jej doliny aż po Koprzywnicę i Samborzec ( Mapa terenów … 1935 ). Maksymalny stan
wody na wodowskazach na Dunajcu był podczas tej powodzi o 90  –  200 cm wyższy niż
podczas największych powodzi od roku 1894, a na Wisłoce o 117  –  170 cm ( Zubrzycki
1934  –  1935 ). Jednak na wodowskazie w Warszawie kulminacja powodziowa z 1934 r.
okazała się niższa aż od 6 największych powodzi w XIX w.
Kolejna wielka powódź na górnej Wiśle wystąpiła w maju 1940 r., jednak ze względu
na okres wojenny zachowało się o niej mało informacji. Wiadomo jednak, że tamtego roku uformowały się dwie duże fale wezbraniowe ; pierwsza z nich od 19 do
24 maja, a druga od 31 maja do 9 czerwca ( Fiszer 1999 ). Czas ich wystąpienia był
więc podobny jak podczas powodzi w 2010 r. Od pierwszych dni maja obserwowano
opady deszczu, a do największego ich nasilenia doszło 17  –  20 maja. Największe sumy
opadów odnotowano w zlewniach Soły i Skawy, gdzie przeciętnie osiągnęły wartość
ok. 80 mm. Lokalnie ich sumy były wyższe : w Suchej Beskidzkiej wyniosły 133,6 mm,
a w Radziszowie koło Wadowic – 171,2 mm. Podczas przemieszczania się drugiej fali
powodziowej na Górnym Śląsku i Zagłębiu wystąpiła największa w XX w. powódź,
zalane zostały Kraków i wiele miejscowości położonych nad dopływami Wisły ( Fiszer
1999 ). W Bieruniu wody zalały zabudowania do wysokości okien8.
W wieloleciu 1960  –  2015 na Wiśle w Nowym Bieruniu i Szczucinie najwyższe
przepływy odnotowane zostały w większości wypadków w tych samych terminach co w całej zlewni górnej Wisły ( ryc. 2.29, 2.30 ). W Nowym Bieruniu w latach
1970, 1972 i 1997 maksymalny przepływ Wisły przekraczał 600 m3 · s –1 ( Depczyński
1972 ; ryc. 2.29 ). Wyjątek stanowiło bardzo wysokie wezbranie wód Wisły w Nowym
Bieruniu w sierpniu 1985 r., gdy maksymalny przepływ wyniósł 491 m3 · s –1, podczas
gdy w innych profilach wodowskazowych w tym czasie nie odnotowano tak dużych
wartości. Spośród tych zdarzeń największą powódź w Bieruniu stwierdzono w lipcu
1997 r., gdy Polskę nawiedziła tzw. powódź tysiąclecia. Zlewnia Małej Wisły znalazła
się wówczas jeszcze w obrębie występowania strefy bardzo wysokich opadów. W nocy
z 8 na 9 lipca doszło do przerwania na długości 40 m wału przeciwpowodziowego na
Przemszy w Czarnuchowicach. Podczas powodzi wylały także Wisła i mniejsze cieki :
Gostynia, Mleczna i Potok Goławiecki. W Bieruniu zalanych zostało 107 budynków
mieszkalnych i 118 zabudowań gospodarczych oraz ok. 800 ha łąk i pól uprawnych.
8

Informacja ustna pozyskana od mieszkańców Bierunia.
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Ryc. 2.29. Maksymalne przepływy roczne ( WQ ) Wisły w Nowym Bieruniu ( 1962 – 2015 )

Ryc. 2.30. Maksymalne przepływy roczne ( WQ ) Wisły w Szczucinie ( 1960 – 2015 )
Źródło ryc. 2.29 i 2.30 : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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Największa powódź w ciągu ostatniego półwiecza w Bieruniu wystąpiła w maju
2010 r., kiedy to na Wiśle odnotowano najwyższy przepływ maksymalny ( 846 m3 · s –1 ),
a po przerwaniu wału przeciwpowodziowego na Gostyni doszło do zalania znacznej
części miasta.
W Szczucinie od 1960 do 2015 r. najwyższy przepływ stwierdzono podczas powodzi
tysiąclecia w lipcu 1997 r., a mianowicie 5780 m3 · s –1. Bardzo wysokie stany wody odnotowywano również w latach 1960, 1970, 2001 i 2010, gdy maksymalne przepływy przekraczały 4000 m3 · s –1. W 1960 r., gdy doszło do zalania części gminy Szczucin, maksymalny przepływ fali powodziowej Wisły wyniósł 4410 m3 · s –1. Podczas tych zdarzeń
najwyższe przepływy odnotowano też na Brniu w Wampierzowie ( ryc. 2.31 ).
Maksymalne roczne przepływy ( WQ ) w górnym biegu Wisły występowały w wieloleciu 1971  –  2015 głównie w półroczu letnim ( 67  % zdarzeń ). W profilach wodowskazowych w Nowym Bieruniu i w Szczucinie najczęściej były one obserwowane w lipcu
i sierpniu, stosunkowo często odnotowywano je także podczas innych miesięcy tego
półrocza. W półroczu zimowym roczne przepływy maksymalne stwierdzano najczęściej w marcu.

Ryc. 2.31. Maksymalne przepływy roczne ( WQ ) rzeki Breń w Wampierzowie ( 1965 – 1991
i 2011 – 2015 )
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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Przebieg powodzi w 2010 r.
Do największej w ostatnich latach powodzi doszło w 2010 r., gdy w zlewni górnej Wisły
uformowały się aż trzy fale powodziowe. Pogoda w maju tego roku nad obszarem Polski
kształtowana była przez Wyż Azorski stacjonujący nad zachodnią Europą oraz drugi
wyż, którego centrum znajdowało się nad Rosją. Pomiędzy nimi przez obszar Polski
przemieszczały się niże podążające z południa Europy nad Skandynawię ( Cebulak
i in. 2012 ; Zawiślak i in. 2012 ). Niżom tym towarzyszyły niemal codzienne opady
deszczu, które w zlewni górnej Wisły wyniosły w pierwszej połowie maja ( 1  –  14 )
od około 100 do 150 mm. Lokalnie ich sumy były wyższe, jak np. w Dolinie Pięciu
Stawów Polskich, gdzie wyniosły 180 mm. Dobowe sumy opadów osiągnęły w tym
okresie od zaledwie kilku do ponad 30 mm, a na stacjach tatrzańskich przekroczyły
nawet 45 mm ( Cebulska i in. 2013 ; Śmiech 2012 ; Franczak 2013 ).
W dniu 14 maja nad Europą Środkową zaczęła się rozciągać zatoka Niżu
Islandzkiego, która w wyniku pogłębiania się spowodowała wykształcenie ośrodka
niskiego ciśnienia. Niż ten następnie przemieścił się nad Nizinę Węgierską oraz
nad Ukrainę. Wówczas nasiliła się adwekcja chłodnych mas powietrza napływających z północnego zachodu nad Europę Zachodnią oraz ciepłych i wilgotnych mas
powietrza napływających nad Europę Wschodnią z rejonu Morza Czarnego. Z takim
układem mas powietrza związany był ciepły front atmosferyczny i podczas jego przemieszczania się nad południową Polską pojawiły się bardzo intensywne opady deszczu
( Zawiślak i in. 2012 ).
Opady, które wystąpiły w zlewni górnej Wisły w dniach 1  –  14 maja, spowodowały
silne nawilżenie zlewni. Pierwsze silne opady odnotowano w nocy z 15 na 16 maja,
a 16 maja dobowe sumy opadów osiągnęły najwyższe wartości. Na niemal całym obszarze Beskidów Zachodnich wraz z Pogórzami dobowe sumy opadów atmosferycznych
przekroczyły tego dnia 100 mm. Tak obfite opady wystąpiły także na obszarze Tatr
i Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego. Dwa główne centra opadowe wytworzyły się
jednak nad Beskidem Śląskim i Małym oraz Beskidem Makowskim i Wyspowym.
Najwyższą dobową sumę opadu odnotowano w Straconce ( Beskid Mały ) ; wyniosła
ona 185,2 mm ( ryc. 2.32 ; tab. 2.13 ; Cebulak i in. 2012 ).
Bardzo intensywne opady występowały przez następne dwa dni ( 17  –  18 maja ),
a w kolejnych dniach wynosiły od kilku do kilkunastu mm. Czterodniowe ( 15  –  18 maja )
sumy opadów wyniosły 374,5 mm w stacji Ustroń-Równica-Wieś ( Beskid Śląski ) oraz
368,6 mm w Straconce, w której zarejestrowano także najwyższą sumę opadów w ciągu
całego maja – 593,5 mm ( Cebulak i in. 2012 ). Podczas głównej fali opadowej najwyższe
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Ryc. 2.32. Dobowe sumy opadów atmosferycznych w zlewni górnej Wisły 10 – 25 maja 2010 r.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

Tab. 2.13. Dobowe sumy opadów atmosferycznych w zlewni górnej Wisły w maju 2010 r.
15 – 18 V

1 – 31 V

Ustroń-Równica-Wieś

374,5

591,0

180,0

16 V

Straconka

368,6

593,5

185,2

16 V

Brenna

358,7

533,0

172,8

16 V

Wisła Centrum

284,5

464,6

124,9

16 V

Skoczów

298,5

456,4

128,4

16 V

Soła

Szczyrk

282,7

475,7

110,4

16 V

Biała

Bielsko-Biała

337,7

511,5

162,7

16 V

Skawa

Maków Podhalański

240,6

436,1

83,1

16 V

Raba

Stróża

247,3

439,5

129,5

16 V

Dunajec

Polana Chochołowska

251,7

505,3

116,0

16 V

Stary Bieruń

144,3

292,3

53,7

17 V

Tychy

148,0

294,0

56,0

16 V

Zlewnia

Wisła

Gostynia

Stacje

Maksymalny opad dobowy

[ mm ]

[ dzień ]

Źródło : opracowanie własne na podstawie Cebulak i in. ( 2012 ).
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sumy wystąpiły w Beskidzie Śląskim i na Pogórzu Śląskim, a nieco niższe w przebiegającym od tych regionów równoleżnikowo pasie sięgającym po Beskid Wyspowy.
Wysokie sumy opadów ( pow. 250 mm ) w tym samym czasie odnotowano też na
obszarze Tatr, nieco niższe natomiast w Beskidzie Żywieckim i na obszarze Obniżenia
Orawsko-Podhalańskiego. W zlewni Gostyni miesięczna suma opadów w maju
wyniosła blisko 300 mm ( w Starym Bieruniu i Tychach – ok. 295 mm ). W ciągu czterech najintensywniejszych dni z opadem ich sumy na tym obszarze osiągnęły wartość
140  –  150 mm.
Intensywne opady deszczu, które wystąpiły w maju 2010 r. w zlewni górnej Wisły,
przyczyniły się do uformowania fali powodziowej na Wiśle i na jej dopływach. Fala
powodziowa na Wiśle kształtowana była dopływem wód powodziowych z dwóch źródeł : z dopływów od Małej Wisły do Raby, w których dorzeczach pojawiły się podobnie
wysokie opady deszczu, oraz z pozostałych dopływów, w których sumy opadów okazały się niższe ( Drezińska 2012 b ).
Opady, które występowały w zlewni górnej Wisły od pierwszych dni maja 2010 r.,
podniosły poziom wody na wszystkich karpackich ciekach. Te intensywne opady
od połowy maja spadały na silnie uwilgoconą zlewnię, co spowodowało szybki wzrost
przepływu w tych ciekach. Do przekroczenia stanów alarmowych w górnym biegu
Wisły i na jej dopływach doszło już 16 maja, a dalszy szybki przybór wody doprowadził
do osiągnięcia 17 i 18 maja w większości przekrojów wodowskazowych maksymalnych
przepływów. Najszybciej kulminacja fali powodziowej osiągnięta została w ujściowym
odcinku Skawinki ( 17 V o 6.00 ), a następnie u ujść : Skawy ( 17 V o 11.00 ), Raby ( 17 V
o 13.00 ) i Soły ( 17 V o 19.00 ). Wyprzedzały one uformowaną w górnym odcinku
Wisły falę, która w Pustyni pojawiła się w nocy z 17 na 18 maja między 00.00 a 2.00.
W Krakowie szczyt fali powodziowej wystąpił 18 maja o 20.00, a w obrębie Kotliny
Sandomierskiej kulminację na Wiśle odnotowano między 19 a 21 maja. Do Szczucina
szczyt fali powodziowej na Wiśle dotarł 19 maja o 10.00, a do Sandomierza tego
samego dnia o 6.00, czyli kilka godzin wcześniej niż w Szczucinie położonym około
65 km wyżej w górę biegu Wisły. Różnice w czasie osiągnięcia kulminacji w poszczególnych odcinkach wynikały z powstania licznych wyrw w wałach przeciwpowodziowych i obniżania jej kulminacji z powodu rozlewania się wód powodziowych na rozległych obszarach ( ryc. 2.33 ; Drezińska 2012 b ).
Powódź w 2010 r. na górnym odcinku Wisły i jej karpackich dopływach była jedną
z największych w historii prowadzenia pomiarów ( Raport … 2010 ; Drezińska 2012 a ).
Zarówno stany wód, jak i przepływy na większości przekrojów wodowskazowych
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okazały się wyższe od pomiarów historycznych. Mniejsze wartości od danych
historycznych odnotowywano na przekrojach położonych poniżej przerwania
wałów powodziowych oraz w obrębie
Kotliny Sandomierskiej, gdzie dopływ
wód Dunajca i innych rzek nie był
tak znaczny, jak podczas innych wielkich powodzi. Przepływ maksymalny
Wisły wzrastał w poszczególnych przekrojach wodowskazowych wraz ze
zwiększaniem się powierzchni zlewni,
z 429 m3 · s –1 w Skoczowie do 5400 m3 · s –1
w Zawichoście ( Drezińska 2012a ). Wielkość przepływu wód Wisły przewyższyła wartości historyczne o zaledwie
kilka procent, w kilku miejscach jednak
dotychczasowe absolutne przepływy
zostały przekroczone aż o kilkadziesiąt
procent, jak np. w Jawiszowicach o 56  %
( Drezińska 2012a ).
Podczas powodzi w maju 2010 r. do
Ryc. 2.33. Hydrogramy Wisły w Nowym
dużych strat powodziowych doszło w BieBieruniu ( A ), Szczucinie ( B ) i Sandomierzu
runiu. W zlewni Małej Wisły odnoto( C ) 15 – 31 maja 2010 r.
wano podczas powodzi najwyższe przeŹródło : opracowanie własne na podstawie danych
pływy w historii prowadzenia pomiarów,
z IMGW-PIB oraz Maciejewski i in. ( 2011 ).
które na Wiśle w przekrojach wodowskazowych w Jawiszowicach i Nowym
Bieruniu osiągnęły przepływy o prawdopodobieństwie wystąpienia tzw. wody tysiącletniej. Przepływ Wisły w Nowym Bieruniu wyniósł 846 m3 · s –1 ( tab. 2.14 ), a bardzo wysoki wystąpił również na Przemszy ( 102 m3 · s –1) i Gostyni ( Drezińska 2012 a ).
Tak gwałtowny przybór wód na tych rzekach przyczynił się do powodzi w Bieruniu.
Poziom wód Wisły podniósł się tam o 430 cm ( Drezińska 2012 b ). Pomimo wysokich
stanów wezbrane rzeki mieściły się w międzywalu, ponieważ wały przeciwpowodziowe podniesiono po wielkiej powodzi na tym obszarze w 1997 r. Później ( 17 maja
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Tab. 2.14. Stany i przepływy maksymalne i inne charakterystyki hydrologiczne fali powodziowej
w maju 2010 r.
Rzeka

Wodowskaz

Powierzchnia
zlewni

Hmax

Qmax

qmax

[ km ]

[ km2 ]

[ cm ]

[ m3.s-1 ]

[ dm3.s-1.km-2 ]

K

U

[–]

[   % ]

3,6

1 748,0

598

846

484

3,54

444

Szczucin

194,1

23 901,0

988

5 010

210

3,65

268

Sandomierz

268,4

31 846,0

815

5 270

165

3,49

–

Nowy Bieruń
Wisła

Bieg
rzeki

Uwagi : H max – maksymalny stan wody ; Q max – maksymalny przepływ ; q max – maksymalny odpływ jednostkowy ; K – współczynnik powodziowości K ; U – udział przepływu maksymalnego podczas powodzi w stosunku do SWQ 1981–2010.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

w godzinach wieczornych ) nastąpiło podpiętrzenie wód Gostyni w wyniku utrudnionego jej odpływu przez wysokie stany wody na Wiśle. W rezultacie powstała cofka
i zwiększyło się wypełnienie wodą koryta Gostyni, co przyczyniło się do powstania
o godz. 22.30 w jej lewym wale wyrwy o długości 51 m. Wyrwą, powstałą 600 m powyżej mostu na Gostyni ( na złączeniu wyremontowanego wału ze starym ) w dzielnicy
Bierunia Kopań, zaczęła się rozlewać woda, wykorzystując obniżenia terenu i rowy
melioracyjne. Zalany wówczas został intensywnie zagospodarowany obszar w obrębie dawnego zakola Wisły, a oprócz dzielnicy Kopań również dzielnice Bijasowice
i Zabrzeg. Utworzył się tam rozległy zbiornik, ponieważ odpływ wód z tego zalanego
obszaru utrudniony był na północ i północny wschód przez wysoczyznę, a na południe przez wał przeciwpowodziowy na Wiśle. Rozlewanie się wód na najdalej położonym od wyrwy obszarze rozlewiska trwało do rana 19 maja. Po całkowitym wypełnieniu tego zbiornika rozpoczął się z niego przepływ wody ul. Warszawską ( w sąsiedztwie
mostu na Wiśle ) w kierunku niżej położonej dzielnicy Czarnuchowice oraz do międzywala Wisły.
Wysoki stan wody na Wiśle utrzymywał się przez 16 godzin, a na Przemszy stany
okołokulminacyjne trwały o godzinę krócej. Następnie fala powodziowa zaczęła opadać, a jej powrót do stanu sprzed powodzi trwał 12,2 doby ( Drezińska 2012 b ). Poziom
wody Wisły i Przemszy wyraźnie opadł już do godzin wieczornych 20 maja. Woda,
która rozlała się na obszarze Bierunia, nie mogła odpłynąć, ponieważ uniemożliwiał
to wał Wisły. Ostatecznie 21 maja podjęto decyzję o przekopaniu wału przeciwpowodziowego, co spowodowało częściowy odpływ wód z tego rozlewiska do Wisły, której
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stan był wówczas o około 1,5 m niższy niż poziom wody w rozlewisku, w którego obniżeniach woda zalegała przez 10 dni.
Fala powodziowa na Wiśle w Szczucinie ( podobnie jak na innych odcinkach tej
rzeki ) charakteryzowała się bardzo stromą fazą wznoszenia, trwała ona jednak
nieco dłużej niż na sąsiednich przekrojach, gdyż 4,1 doby. Jej szczyt osiągnął 647 cm,
a przepływ w czasie przemieszczania się kulminacji wyniósł 5010 m3 · s –1 ( tab. 2.14 ).
W Szczucinie wysoki stan na Wiśle utrzymywał się znacznie dłużej niż w Sandomierzu,
ponieważ stany okołokulminacyjne odnotowywano tam przez 11 godzin. Opadanie
fali powodziowej trwało natomiast 12 dni ( Drezińska 2012 b ).
Podczas tej powodzi największe rozlewisko powstało w obrębie Kotliny
Sandomierskiej w Tarnobrzegu. Fala powodziowa w mieszczącym się poniżej rozlewiska Sandomierzu charakteryzowała się bardzo stromą fazą wznoszenia, trwającą
3,3 doby i stosunkowo krótkim czasem utrzymywania się stanów okołokulminacyjnych ( zaledwie 4 godziny ). Następnie fala powodziowa o wysokości elewacji
494 cm i objętości maksymalnej przepływu 5270 m3 · s –1 ( tab. 2.14 ) zmalała do przepływu wynoszącego około 4200 m3 · s –1 i na takim poziomie pozostała przez około dwie
doby. Niemniej 21 lipca rozpoczęła się faza opadania fali powodziowej, która trwała
przez 12,9 doby aż do pierwszych dni czerwca ( Drezińska 2012 b ).
Do zalania Bierunia doszło po przerwaniu wału w zachodniej części miasta, skąd
wezbrane wody przemieszczały się głównie w kierunku wschodnim, zalewając kolejne
części miasta : Kopań, Bijasowice, Zabrzeg, Bieruń Nowy, a po przelaniu się przez
nasyp kolejowy – Czarnuchowice. Rozlewisko wód powodziowych ustabilizowało się
19 maja w godzinach porannych, zajmując powierzchnię 15  –  16 km 2. Zasięg i skala
powodzi zaskoczyła wielu mieszkańców Bierunia, gdyż nie mieli oni świadomości, że
część ich domów znajduje się na terenie zagrożonym powodziowo, ponieważ obniżył się on kilka metrów na skutek eksploatacji górniczej 9. Zalanych zostało ponad
350 domów ( w tym 2 budynki wielorodzinne ), 290 budynków gospodarczych
oraz kilka obiektów użyteczności publicznej. Poszkodowanych zostało 371 rodzin
( 730 osób ), a w trakcie tej klęski ewakuowano około 2300 osób. Straty w mieniu prywatnym oszacowano na 30 mln zł, w mieniu przedsiębiorców na 10 mln zł, a w mieniu komunalnym na 54,1 mln zł ( Raport … 2011 ; Wystąpienie pokontrolne [ MOPS
w Bieruniu ] 2011 ). Zasiłki pomocowe wypłacono 471 osobom i rodzinom, z czego

9

Informacje pozyskane w trakcie wywiadów.

85

2. Charakterystyka obszarów badań

ponad połowę stanowiły kwoty do 6 tys. zł o łącznej wartości około 1,4 mln zł ; pozostali bardziej poszkodowani przez powódź otrzymali większe wsparcie sięgające kwoty
11,4 mln zł  10 ( tab. 2.15 ). Łącznie wg danych BDL GUS w ramach pomocy społecznej wypłacono w 2010 i 2011 r. z budżetu gminy Bieruń na rzecz poszkodowanych
przez klęski żywiołowe 13,9 mln zł. Mieszkańcy Bierunia, którzy ucierpieli na skutek
powodzi w 2010 r., założyli działające na rzecz edukacji powodziowej Stowarzyszenie
Mieszkańców Bierunia i Miejscowości Zagrożonych Powodzią Położonych na
Obszarze Zlewni Górnej Wisły „ Atlantyda ” 11.
W gminie Szczucin zagrożenie powodziowe wystąpiło początkowo ze strony
małych cieków przepływających przez gminę : Breń, Upust, Nieczajka i Smęgorzówka.
Na skutek rozszczelnienia wału Upustu doszło do zalania Zabrnia i Brzezówki. Wzrost
wód Nieczajki i Smęgorzówki oraz napływ wód powierzchniowych z sąsiednich
gmin doprowadziły do podtopienia miejscowości Radwan. Gwałtowny przybór wód
Wisły i Dunajca skłonił władze do podjęcia działań ewakuacyjnych i ratowniczych
przy uszczelnianiu wałów. Do przerwania wałów doszło jednak w sąsiedniej gminie
Czermin. Przez wyrwę w obwałowaniach rzeki Breń w miejscowości Ziempniów woda
z tej rzeki oraz woda cofkowa z Wisły rozlały się w kierunku Słupca, Załuża, a następnie Dąbrowicy, Maniowa, Borek i Woli Szczucińskiej. Brak możliwości swobodnego
Tab. 2.15. Zasiłki pomocowe wypłacone w Bieruniu, Szczucinie i Tarnobrzegu po powodzi
w 2010 r.
Obszar badawczy

S1 – Bieruń

M3 – Słupiec i okolice

P2 – osiedla Tarnobrzega

Gmina

Bieruń

Szczucin

Tarnobrzeg

Wysokość zasiłku
pomocowego

liczba
liczba
liczba
  % wypłaco  % wypłaco  % wypłacowypłaconych
wypłaconych
wypłaconych
nych zasiłków
nych zasiłków
nych zasiłków
zasiłków
zasiłków
zasiłków

Do 6 tys. zł

252

53,5

1370

71,1

1042

48,9

Do 20 tys. zł

112

23,8

399

20,7

386

18,1

Do 100 tys. zł

106

22,5

135

7,0

647

30,4

Do 300 tys. zł

1

0,2

23

1,2

56

2,6

471

100,0

1927

100,0

2131

100,0

Ogółem

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu,
Sprawozdanie … b.d. oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
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11
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Informacje uzyskane bezpośrednio od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.
Zob. http : /  / www.powodzbierun.pl / atlantyda.html ( 20.03.2017 ).
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odpływu wód powodziowych do Wisły utrzymującej się w wysokich stanach wód sprawił, że zalane wsie pozostawały pod wodą kilka dni. Zwierciadło wody powodziowej
osiągnęło najwyższy poziom w Słupcu i Maniowie. By zalane obszary osuszyć, przekopano wał wiślany, który następnie uszczelniono za pomocą opaski zabezpieczającej.
Druga, czerwcowa fala powodziowa na Wiśle doprowadziła do przerwania tej tymczasowej konstrukcji i ponownego zalania. Wysokie lokalne opady atmosferyczne skutkowały ponownym przelewaniem się wód przez obwałowania Upustu oraz rozlewaniem
się wód Nieczajki i Smęgorzówki, wywołując kolejne podtopienia w Zabrniu, Suchym
Gruncie i Radwanie. Zamknięcie odpływu wód opadowych przez klapy śluzowe do
Wisły spowodowane wysokim stanem jej wód doprowadziło do zalania miejscowości Laskówka Delastowska, Lubasz i Łęka Szczucińska. Zjawiska powodziowe wystąpiły na 11,3 tys. ha terytorium gminy, czyli około 94  % jej powierzchni ( Wystąpienie
pokontrolne [ Urząd Miasta i Gminy Szczucin ] 2013 ). Rozlewiska wód powodziowych
Wisły i Brnia w gminie Szczucin zajęły łączną powierzchnię 7 tys. ha, z tego najwięcej w miejscowościach Słupiec ( 1800 ha ), Zabrnie ( 1500 ha ), Maniów ( 1100 ha ),
Załuże ( 720 ha ), Dąbrowica ( 570 ha ) i Laskówka Delastowska ( 510 ha ) ( Jakóbik 2011 ).
W wyniku tej powodzi na terenie gminy Szczucin ucierpiało 1677 rodzin, z czego
298 rodzin z miejscowości Słupiec, Załuże, Borki, Maniów, Wola Szczucińska musiało
być ewakuowanych ( Sprawozdanie … b.d. ; Wystąpienie pokontrolne [ Urząd Miasta
i Gminy Szczucin ] 2013 ). W sąsiednich gminach województwa podkarpackiego w tym
samym okresie ucierpiało 220 gospodarstw domowych ( 680 osób ) w gminie Wadowice Górne oraz 81 gospodarstw domowych ( 260 osób ) w gminie Czermin ( Lipińska
2011 ). W gminie Szczucin zasiłki pomocowe dla osób fizycznych wypłacono 1927 razy
na łączną kwotę 21,3 mln zł ( Sprawozdanie … b.d. ; tab. 2.15 ), a w gminie Wadowice
Górne – 220 razy na łączną kwotę 2,4 mln zł 12. Szczególne duże straty odnotowano w rolnictwie gminy Szczucin : ucierpiało tam 1447 gospodarstw rolnych, szkody
w produkcji roślinnej wystąpiły na 5275,7 ha użytków rolnych, zniszczonych zostało
1765 ton pasz i ziaren zbóż, uszkodzonych zostało 1491 budynków gospodarczych
oraz 1420 ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych ( Wystąpienie pokontrolne [ Urząd
Miasta i Gminy Szczucin ] 2013 ).
Osiedla Tarnobrzega, w których prowadzono badania, zostały zalane po przerwaniu 19 maja 2010 roku wału na Wiśle na długości 30 m w miejscowości Koćmierzów
Informacje uzyskane bezpośrednio od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wadowicach Górnych.
12
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w powiecie sandomierskim. W największym stopniu ucierpiały wówczas tarnobrzeskie osiedla : całkowicie zalane zostały Wielowieś, Sielec, Zakrzów, a częściowo Dzików
i Sobów. Woda zalała również prawobrzeżną część Sandomierza, a dalej po przerwaniu
wału na rzece Trześniówce kilkanaście wsi w sąsiedniej gminie Gorzyce ( w największym stopniu ucierpiały miejscowości : Trześń, Sokolniki, Orliska, Furmany i Zalesie
Gorzyckie ). Rozlewające się dalej na wschód wody Wisły i Trześniówki zatrzymały się
dopiero na prawym wale rzeki Łęg ( Rybak 2011 ).
Ewakuację mieszkańców Tarnobrzega ogłoszono jeszcze przed przerwaniem wału,
a kontynuowano ją po zalaniu. Łącznie tereny zalane opuściło 2,5 tys. osób. Na terenie
miasta powódź przyniosła 3 ofiary śmiertelne. W dniu 5 czerwca doszło do przerwania
wału opaskowego postawionego wokół powstałej wcześniej wyrwy w wale, co sprawiło,
że wody Wisły ponownie wtargnęły na już uprzednio zalane obszary ( Sprawozdanie …
2010 ; Stan ochrony … 2011 ; Wystąpienie pokontrolne [ Urząd Miasta Tarnobrzega ] 2015 ).
Rozlewisko wód powodziowych na terenie Tarnobrzega i sąsiednich gmin monitorowano satelitarnie przy użyciu platformy Global Monitoring for Environment and
Security ( Lipińska 2011 ). Zalany został wówczas obszar o powierzchni 72 km2, z czego
w samym Tarnobrzegu zasięg terenów zalanych wodą określono na 36 km2 podczas
pierwszej fali, a 22 km2 podczas drugiej. Głębokość rozlewiska wynosiła 4 m, a w zagłębieniach terenu sięgała 7 m ( Sprawozdanie… 2010 ; Rybak 2011 ). Straty w infrastrukturze publicznej bezpośrednio po powodzi oszacowano na 50 mln zł ( Sprawozdanie …
2010 ), a ostatecznie zweryfikowano je do poziomu 43,6 mln zł ( Wystąpienie pokontrolne [ Urząd Miasta Tarnobrzega ] 2015 ). Zniszczone zostały m.in. zabytkowe obiekty
w Wielowsi ( Stojak 2010 ). W samym Tarnobrzegu ucierpiało około 1600 gospodarstw
domowych, w których mieszkało około 5,2 tys. osób ( Lipińska 2011 ). Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu wypłacił po tej powodzi 2131 zasiłków dla osób fizycznych o łącznej wysokości blisko 66 mln zł 13, z tego niemal połowa otrzymała pomoc
do 6 tys. zł, co piąty od 6 do 20 tys. zł, a co trzeci powyżej 20 tys. zł ( tab. 2.15 ).
W latach 2010  –  201114 z budżetów gminnych wypłacono łącznie 960,1 mln zł 15
pomocy społecznej przeznaczonej dla osób poszkodowanych przez klęski żywiołowe.
Informacje uzyskane bezpośrednio od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
W związku z tym, że zasiłki wypłacane są często z opóźnieniem, i biorąc pod uwagę katastrofalne powodzie z 2010 roku, analizie poddano wartości wypłacanych zasiłków łącznie dla lat
2010  –  2011. Mogą one uwzględniać wypłaty dla osób poszkodowanych w innych zdarzeniach,
w tym w osuwiskach, wichurach itp. Wartości te uwzględniają zarówno zasiłki wypłacane bezpośrednio po powodzi, zasiłki remontowe, jak i zasiłki pomocowe dla rolników.
15
W całym okresie 2008  –  2015, dla którego dostępne są dane w BDL GUS, wydatki te osiągnęły
wartość 1121,0 mln zł.
13

14
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Z tych środków blisko ⅔ trafiło do mieszkańców pięciu województw Polski południowej : najwięcej wydatkowano w województwie podkarpackim ( 280,3 mln zł ;
29,2  % ogółu środków z lat 2010  –  2011 ), następnie w małopolskim ( 150,8 mln zł ;
15,7  % ), dolnośląskim ( 72,1 mln zł ; 7,5  % ), śląskim ( 63,5 mln zł ; 6,6  % ) i opolskim
( 49,7 mln zł ; 5,2  % ).
W województwie podkarpackim na skutek powodzi w 2010 r. ucierpiało blisko 13 tys. gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez około 42,8 tys. osób.
Największą liczbę poszkodowanych odnotowano w powiatach tarnobrzeskim, mieleckim i w Tarnobrzegu. W trakcie pierwszej majowej fali powodziowej najbardziej
ucierpiały gminy : Tarnobrzeg, Gorzyce, Borowa, Padew Narodowa, Gawłuszowice
i Brzostek, a na skutek kolejnej czerwcowej fali powodziowej : Jasło oraz ponownie
Tarnobrzeg i Gorzyce ( Lipińska 2011 ). Największe wsparcie finansowe w ramach
pomocy społecznej udzielono w latach 2010  
–  
2011 mieszkańcom gmin Gorzyce
( 107,3 mln zł ) i Tarnobrzeg ( 66,8 mln zł ) ( ryc. 2.34, tab. 2.16 ). Ponad 74,5 mln zł trafiło
wówczas również do mieszkańców wchodzącego w skład województwa świętokrzyskiego Sandomierza, którego prawobrzeżna część ucierpiała na skutek tego samego
zdarzenia. Łącznie tym 3 gminom przekazano blisko 250 mln zł, co stanowiło ponad
¼ kwoty wydatkowanej w całym kraju w tych latach na pomoc dla poszkodowanych
w klęskach żywiołowych. Znaczne wypłaty zasiłków pomocowych trafiły w województwie podkarpackim także do mieszkańców powiatu jasielskiego ( najwięcej w gminie
miejskiej Jasło – 15,5 mln zł, ponadto do gmin Skołyszyn, wiejskiej Jasło i Brzyska –
łącznie w tych trzech gminach dalsze 13,6 mln zł ), strzyżowskiego ( łącznie 23,4 mln
zł, z czego najwięcej w gminie Czudec – 11,5 mln zł ), dębickiego ( 17,7 mln zł w sześciu
gminach o największych stratach, z tego w badanych przez autorów gminach Pilzno –
4,1 mln zł i Brzostek – 3,7 mln zł ) oraz mieleckiego ( 13,9 mln zł wypłat w trzech gminach : wiejskiej Mielec, Czermin i Wadowice Górne ).
W województwie małopolskim bezpośrednimi skutkami powodzi dotknięta została
co trzecia gmina. Największe straty spowodowały wezbrane wody Wisły i jej dopływów : Uszwicy, Brnia, Rudawy, Szreniawy, Dunajca ( i jego dopływów : Kamienicy,
Białej, Łubinki ), oraz Ropy, dopływu Wisłoki. Powierzchnia terenów zalanych przez
wody powodziowe wyniosła łącznie 50,4 tys. ha, z czego zdecydowana większość
obejmowała tereny w powiatach dąbrowskim ( 27,2 tys. ha ) i brzeskim ( 13,6 tys. ha ).
Największe rozlewiska wód powodziowych odnotowano w gminach Szczucin i Olesno
w powiecie dąbrowskim oraz w gminie Szczurowa w powiecie brzeskim. Na skutek powodzi, a także wywołanych gwałtownymi opadami osuwisk w województwie
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Źródło : opracowanie własne nad podstawie danych BDL GUS.

Ryc. 2.34. Wydatki budżetów gmin w latach 2010 – 2011 na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych w ramach działu 852 – Pomoc społeczna

2. Charakterystyka obszarów badań
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Tab. 2.16. Wydatki wybranych gmin na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach pomocy
społecznej w latach 2010 – 2011

Lp.*

Obszar
badawczy

Gmina

Wydatki budżetów gmin w latach 2010 – 2011
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w ramach działu 852 – Pomoc społeczna

Województwo

ogółem w zł

na 1 mieszk.
gminy w zł

  % ogółu
wydatków
w Polsce

1.

Gorzyce ( w )

podkarpackie

107 290 409,51

7 859,53

11,18

2.

Wilków ( w )

lubelskie

76 859 114,18

16 040,72

8,01

3.

Sandomierz ( m )

świętokrzyskie

74 505 665,79

2 994,96

7,76

4.

P2

Tarnobrzeg ( m )

podkarpackie

66 831 627,49

1 370,60

6,96

5.

D1

Bogatynia ( mw )

dolnośląskie

36 231 769,57

1 452,35

3,77

Dwikozy ( w )

świętokrzyskie

32 923 915,08

3 611,66

3,43

Szczucin ( mw )

małopolskie

21 857 542,65

1 633,23

2,28

Połaniec ( mw )

świętokrzyskie

17 615 427,56

1 459,68

1,83

6.
7.

M3

8.
9.
10.

Cisek ( w )

opolskie

15 988 859,76

2 666,59

1,67

Słubice ( w )

lubuskie

15 979 490,27

3 460,64

1,66

Jasło ( m )

podkarpackie

15 478 526,65

417,97

1,61

12.

S1

Bieruń ( m )

śląskie

13 924 422,86

701,82

1,45

20.

M2

Tuchów ( mw )

małopolskie

9 318 388,91

515,88

0,97

34.

P1

Pilzno ( mw )

podkarpackie

4 162 466,96

234,75

0,43

38.

P1

Brzostek ( mw )

podkarpackie

3 694 664,66

280,37

0,38

47.

M3

Czermin ( w )

podkarpackie

3 224 122,72

461,81

0,34

60.

M3

Wadowice Górne ( w )

podkarpackie

2 446 595,74

325,43

0,25

11.

Uwagi : * – pozycja wśród wszystkich gmin w Polsce według łącznej wysokości wydatków ; m – gmina miejska, w – gmina wiejska, mw – gmina miejsko-wiejska.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

małopolskim w 2010 r. poniosło szkodę blisko 19,5 tys. rodzin ( Jakóbik 2011 ). W województwie małopolskim najbardziej ucierpieli mieszkańcy gmin nadwiślańskich, którym przekazano największe sumy zasiłków pomocowych : Szczucin – 21,9 mln zł,
Szczurowa – 11,2 mln zł i Wietrzychowice – 10,3 mln zł. Zasiłki o łącznej wysokości ponad 5 mln zł wypłacono ponadto w gminach : wiejskiej Bochnia ( 9,5 mln zł ),
Tuchów ( 9,3 mln zł ) i Pleśna ( 7,1 mln zł ).
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W powodziach sierpniowych i wrześniowych w województwie dolnośląskim
największe straty odnotowano w powiecie zgorzeleckim ( gmina miejsko-wiejska
Bogatynia, gminy miejska i wiejska Zgorzelec, gmina Sulików ), lubańskim ( gminy
Leśna i Olszyna ) i złotoryjskim ( gmina Pielgrzymka ). Najwięcej poszkodowanych
rodzin było w gminach : Bogatynia – 1158, Leśna – 314 i Olszyna – 258 ( Wojewódzki
raport … 2010 ). Dane BDL GUS o wsparciu z pomocy społecznej dla osób, które
ucierpiały na skutek klęsk żywiołowych, wskazują, że najwięcej środków wypłacono w gminach powiatu zgorzeleckiego – największe kwoty trafiły do poszkodowanych w Bogatyni ( 36,2 mln zł ), a także w gminie wiejskiej Zgorzelec ( 5,3 mln zł ).
Blisko 9 mln zł przekazano mieszkańcom gminy Jelcz-Laskowice ( powiat oławski ).
Owe kwoty trafiły również do mieszkańców dwóch poszkodowanych gmin powiatu
lubańskiego – Leśna ( 4,4 mln zł ) i Olszyna ( 3,0 mln zł ).
W pozostałych dwóch badanych województwach istotne środki pomocowe
wypłacono poszkodowanym przez klęski żywiołowe z gmin Bieruń – 13,9 mln zł
i Czechowice-Dziedzice – 7,6 mln zł ( w województwie śląskim ) oraz w gminach
Cisek – 16,0 mln zł i Kędzierzyn-Koźle – 9,9 mln zł ( w województwie opolskim ).
Powodzie w zlewni Białej Tarnowskiej i Wisłoki
Brak danych historycznych dla zlewni Wisłoki i Białej Tarnowskiej ( tab. 2.17 ; ryc. 2.35 )
sprawił, że przegląd powodzi historycznych dla badanych obszarów przeprowadzono
tylko dla XX w. We wcześniejszych stuleciach obszar ten był jednak nawiedzany
przez powodzie w tych samych latach, gdy występowały duże powodzie w całej karpackiej części zlewni górnej Wisły. Pierwszej wielkiej powodzi we wschodniej części
Karpat polskich w XX w. doświadczono tu
w 1925 r. ( tab. 2.17 ). W drugiej połowie
Tab. 2.17. Powodzie w zlewni Białej Tarnoczerwca tego roku występowały opady
wskiej i Wisłoki w latach 1925 – 2015
powodujące silne nawilżenie zlewni, po
Wiek
Lata wystąpienia powodzi
czym od 28 do 30 czerwca odnotowano
1925, 1934, 1958, 1960, 1962, 1970,
bardzo intensywne opady, które wywoXX
1973, 1974, 1980, 1983, 1987, 1989,
łały gwałtowną reakcję cieków, a w kon1998, 2000
sekwencji powódź ( Bielański 1997 ).
XXI
2001, 2004, 2006, 2010
Jedną z najtragiczniejszych powodzi
Uwagi : pogrubioną czcionką zaznaczono powow
zlewniach
Wisłoki i Białej Tarnowskiej
dzie katastrofalne.
była ta w 1934 r. Powstało wówczas duże
Źródło : opracowanie własne na podstawie źródeł
zamieszczonych w tekście.
rozlewisko sięgające od Lubaszowa po
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Ryc. 2.35. Zlewnia Białej Tarnowskiej i Wisłoki
Źródło : opracowanie własne.
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Łowczów, które poniżej Tuchowa osiągnęło szerokość około 2,8 km. W całości zalana
została także dolina Wisłoki od Jasła po Pilzno oraz w dolnej części jej biegu w obrębie
Kotliny Sandomierskiej ( Mapa terenów powodzi … 1934 ; Trusz 2016 ). Kolejna powódź
wystąpiła w tych zlewniach w 1948 r. ( Trusz 2016 ).
Pierwsze powodzie w II połowie XX w. odnotowano w 1958 i 1960 r. W 1960 r. maksymalny przepływ Wisłoki w Krajowicach wyniósł 772 m3 · s –1, a Białej w Koszycach
Wielkich – 716 m3 · s –1. Następnie w zlewni Wisłoki wystąpiły dwie powodzie
w nietypowych okresach, innych niż w pozostałych regionach w zlewni górnej Wisły.
W 1962 r. maksymalny przepływ w Krajowicach wyniósł 654 m3 · s –1, a w 1966 r. –
821 m3 · s –1. Później w obu zlewniach w 1970 r. miała miejsce powódź, która objęła swym
zasięgiem całą zlewnię górnej Wisły. W Krajowicach kulminacja Wisłoki osiągnęła
952 m3 · s –1, natomiast Biała Tarnowska w Koszycach Wielkich uzyskała drugi z największych ( 828 m3 · s –1 ) przepływów w ostatnim półwieczu. Bardzo szybko po tym zdarzeniu
obie zlewnie nawiedziły kolejne dwie powodzie w latach 1973 i 1974. Podczas pierwszej
z nich na Wisłoce kulminacja ( 932 m3 · s –1 ) była tylko nieco niższa niż podczas powodzi
w 1970 r., a na Białej Tarnowskiej była znacznie niższa, lecz w górnej części dorzecza
w Ciężkowicach ( 545 m3 · s –1 ) osiągnięty został najwyższy przepływ w czasie prowadzenia tam pomiarów ( w latach 1971  –  2015 ). Kolejna powódź w zlewni Wisłoki wystąpiła w 1980 r., a w zlewni Białej Tarnowskiej w 1983 r. W obu zlewniach bardzo
wysoka fala powodziowa uformowała się w 1987 r., a w zlewni Wisłoki jeszcze w 1989 r.
W obu zlewniach podczas tzw. powodzi tysiąclecia nie zostały osiągnięte wysokie
wartości przepływów, a kolejne duże powodzie na Białej Tarnowskiej odnotowano
w 2001 i 2004 r. ( Koszyce Wielkie – 800 m3 · s –1 ), a na Wisłoce w 1998, 2000 i 2006 r.
( Krajowice – 1220 m3 · s –1). W obu zlewniach największa powódź w historii prowadzenia na nich pomiarów miała miejsce w 2010 r., gdy maksymalny przepływ Wisłoki
w Krajowicach wyniósł 1370 m3 · s –1, a na Białej Tarnowskiej w Koszycach Wielkich –
836 m3 · s –1. Powódź ta zdecydowanie wyróżniała się na tle innych zwłaszcza w górnej
części zlewni po profil w Grybowie, gdzie przepływ kulminacyjny był znacznie wyższy
niż podczas innych powodzi ( ryc. 2.36, 2.37 ).
Maksymalne roczne przepływy ( WQ ) Wisłoki występowały w wieloleciu 1971  –  2015
głównie w półroczu letnim. Wraz jednak ze wzrostem powierzchni zlewni udział maksymalnych przepływów rocznych przypadających na to półrocze malał. W Żółkowie
przepływ maksymalny odnotowano od maja do października w 73  % przypadków,
a w Łabuziach stanowiły one w tym okresie 61  % zdarzeń. W całym dorzeczu zdecydowanie najczęściej maksymalne przepływy roczne stwierdzano w lipcu i sierpniu.
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Ryc. 2.36. Maksymalne przepływy roczne ( WQ ) Wisłoki w Krajowicach ( 1960 – 2015 )
i w Łabuziach ( 1973 – 2015 )

Ryc. 2.37. Maksymalne przepływy roczne ( WQ ) Białej Tarnowskiej w Ciężkowicach ( 1971 – 2015 )
i Koszycach Wielkich ( 1960 – 2015 )
Źródło ryc. 2.36 i 2.37 : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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Na Białej Tarnowskiej udział maksymalnych rocznych przepływów w półroczu letnim
wynosił w poszczególnych profilach pomiarowych od 69  % do 75  %. Najczęściej występowały one od maja do lipca, przy największej częstości w czerwcu.
Przebieg powodzi w 2010 r.
Druga fala opadowa w 2010 r. w zlewni górnej Wisły wystąpiła w pierwszych dniach
czerwca, w wyniku rozbudowania się pionowego układu niżowego z dwoma układami, spośród których pierwszy wykształcił się nad Węgrami i przemieścił się
nad Ukrainę, a drugi natomiast powstał nad Ukrainą i przesunął się nad Polskę.
Ich odpływ znad Polski zablokował wyż z centrum nad Morzem Norweskim, a jednocześnie napływało z zachodu chłodne powietrze polarno-morskie. Wystąpiła
wówczas adwekcja ciepłego i bardzo wilgotnego powietrza, powodująca obfite
opady deszczu. Były one ponadto wzmożone przez konwekcję powietrza w związku
z pojawieniem się barier orograficznych – Karpat. W konsekwencji opady trwały
od 30 maja do 4 czerwca ( Zawiślak i in. 2012 ).
Nawilżenie zlewni Wisłoki na przełomie maja i czerwca było bardzo duże, do czego przyczyniły się wysokie sumy opadów. Podczas pierwszej fali opadowej od 1 do
27 maja w zlewni Wisłoki spadło od 156 mm deszczu w Krempnej do 226,8 mm
w Jaśle ( tab. 2.18 ). Najwyższe sumy dobowe wystąpiły 16 maja – np. w Pilźnie wyniosły 84,9 mm. Z kolei w zlewni Białej w tym okresie stwierdzono od 213,5 mm opadów w Tuchowie do 343,9 mm w Ptaszkowej. Najwyższe sumy dobowe odnotowano
w Ptaszkowej, gdzie wyniosły 99,9 mm. Po zaledwie dwudniowej przerwie, 30 maja,
rozpoczęła się kolejna fala opadów, których dobowe sumy na większości obszaru
zlewni górnej Wisły wyniosły od kilku do kilkunastu mm, a jedynie lokalnie były
wyższe. Sumy opadów powyżej 30 mm odnotowano tego dnia w karpackiej części
zlewni tylko w górnym biegu Wisłoki i Wisłoka ( Żubracze 30,1 mm ) oraz na obszarze
Pogórza Dynowskiego ( Żarnowa 33,5 mm ). Następnego dnia opady przybrały jednak
na intensywności i objęły cały obszar zlewni górnej Wisły, a największe stwierdzono na
obszarze Tatr ( Hala Gąsienicowa 68,2 mm ). Obfite opady nadal występowały w górnych częściach zlewni Białej Tarnowskiej ( ryc. 2.38 ) i Wisłoki ( ryc. 2.39 ).
Intensywne opady 1 czerwca objęły swym zasięgiem całą zlewnię górnej Wisły,
a wewnątrz tej strefy utworzyło się kilka centrów z bardzo wysokimi sumami opadowymi. Najwyższe z nich stwierdzono w Tatrach oraz na ich przedpolu ( 80  –  90 mm ).
Duże sumy opadów zanotowano także na Pogórzu Rożnowskim, gdzie dochodziły
do 40 mm. W zlewni Wisłoki w Pilźnie wyniosły one 38,5 mm, w zlewni Białej
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Tab. 2.18. Sumy opadów atmosferycznych w zlewni Białej Tarnowskiej i Wisłoki 1 – 31 maja
i 1 – 4 czerwca 2010 r.

Zlewnia

Stacje

14 – 20 V

1 – 31 V

Maksymalny
opad dobowy

[ mm ]

30 V – 4 VI

[ dzień ]

Maksymalny
opad dobowy

[ mm ]

[ dzień ]

Biała
Tarnowska

Grybów

167,5

328,7

78,2

16 V

Tuchów

152,6

234,1

75,9

Pławianka

Ptaszkowa

216,7

380,4

99,9

Kąśnianka

Jastrzębia

150,3

256,4

62,0

16 V

181,6

88,8

3 VI

Krempna

74,6

156,0

36,9

16 V

131,3

35,4

3 VI

Jasło

135,6

226,8

73,3

16 V

122,3

44,7

3 VI

Pilzno

168,9

213,4

84,9

16 V

152,9

81,0

3 VI

Wisłoka

203,9

68,1

3 VI

16 V

115,2

47,3

3 VI

16 V

212,7

85,6

3 VI

Ryjak

Wyszowatka

85,6

176,7

35,2

16 V

126,6

41,3

3 VI

Ropa

Wysowa

83,3

203,0

43,1

16 V

167,7

84,5

3 VI

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

Ryc. 2.38. Dobowe sumy opadów atmosferycznych w zlewni Białej Tarnowskiej 1 – 31 maja
i 1 – 4 czerwca 2010 r.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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Ryc. 2.39. Dobowe sumy opadów atmosferycznych w zlewni Wisłoki 1–31 maja i 1–4 czerwca 2010 r.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

w Jastrzębi natomiast 46,1 mm, a w Ptaszkowej 53,6 mm. Kolejnego dnia w zlewniach Białej i Wisłoki nie było opadów, natomiast 3 czerwca na tym obszarze wystąpiły opady o najwyższych sumach dobowych w całych Karpatach. Na większości
zlewni przekroczyły one 80 mm, a lokalnie wyniosły ponad 100 mm. Największe
sumy opadu dobowego odnotowano na stacji w Hucie – 124,1 mm, w Szymbarku –
107,0 mm ( Wiejaczka, Bochenek 2013 ). W Ptaszkowej, Jastrzębi i Wysowej wyniosły
one 80 – 90 mm. Następnego dnia opady znacznie straciły na intensywności, choć na
obszarze całych Karpat utrzymywały się powyżej 20 mm. Na Pogórzu Rożnowskim
były nieco wyższe – ponad 30 mm ( maksymalne w Grybowie 38,2 mm ). Tego dnia
opady zaczęły stopniowo zanikać, a 5 czerwca już ich nie notowano. W czasie sześciodniowej ( 30 maja  –  4 czerwca ) serii opadowej niemalże na całym obszarze Karpat
sumy tych opadów przekroczyły 100 mm. Ponadto wytworzyły się dwa centra : jedno
( z najwyższymi sumami opadów ) znajdowało się nad Tatrami, gdzie wyniosły one
220  –  250 mm ( maksymalne na Hali Gąsienicowej – 250,2 mm ), a drugie mieściło
się w górnej części zlewni Białej i Ropy. Największe opady odnotowano tam na stacji
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w Hucie – 218,0 mm, ale i na kilku innych stacjach przekroczyły one 200 mm ( Cebulak
i in. 2012 ), np. w Ptaszkowej wyniosły 212,7 mm.
Opady atmosferyczne, które wystąpiły na przełomie maja i czerwca po zaledwie
kilkudniowej przerwie, spowodowały uformowanie w zlewni górnej Wisły drugiej
bardzo wysokiej fali powodziowej. W tej serii opadowej znacznie bardziej wezbrały
rzeki w centralnej i wschodniej części Karpat polskich, niż to było podczas wcześniejszej
powodzi. Do wystąpienia w maju niewysokiej fali powodziowej na Dunajcu przyczyniły
się stosunkowo niewielki dopływ wód Popradu oraz redukcja fali wynikająca z pracy
zbiornika w Czorsztynie. Fala powodziowa na Wiśle była znacznie niższa niż w maju.
W jej górnym biegu kulminacje były na poszczególnych posterunkach wodowskazowych niższe o 2  –  3 m. Bardziej niż w maju wezbrał Dunajec, w którym w Żabnie podczas
przemieszczania się fali kulminacyjnej przepływało 3020 m3·s–1 wody.
Po intensywnych opadach, które wystąpiły w zlewni Białej Tarnowskiej i Wisłoki,
przekroczone na tych rzekach zostały absolutne maksima przepływów ( ryc. 2.40,
2.41, tab. 2.19 ). Najszybciej wezbrała Biała Tarnowska, na której stan kulminacyjny
w Koszycach osiągnięty został 4 czerwca o 14.00, przewyższając dotychczasowe
maksimum ( z 1970 r. ) o 32 cm. Przepływ maksymalny wyniósł 836 m3.s-1. Z kolei
w Ciężkowicach Biała wezbrała do 474 m3 · s –1. Podobny przebieg miało wezbranie
na Wisłoce, gdzie kulminacja fali powodziowej na posterunku w Łabuziach wystąpiła 5 czerwca o godz. 3.00. Maksymalny przepływ wyniósł 1370 m3 · s –1 i przewyższył
o 300 m3 · s –1 dotychczasowe absolutne maksimum z 1934 r. Nieco wcześniej ( 4 czerwca
o 17.50 ) Wisłoka osiągnęła kulminację w swym górnym biegu w Żułkowie ( 293 m3 · s –1),
zaś w Krajowicach, po dopływie do Wisłoki wód Ropy i Jasiołki, 4 czerwca o 16.50 przepływ wyniósł 1370 m3 · s –1. W całym
dorzeczu Wisłoki maksymalne przepływy osiągnęły prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. wody stuletniej. Wyjątek stanowiło natomiast
dorzecze Ropy, w którym kulminacja fali powodziowej przekroczyła
prawdopodobieństwo wystąpienia
wody tysiącletniej. W tym czasie do
Ryc. 2.40. Hydrogram Wisłoki w Krajowicach
zbiornika w Klimkówce dopływało
1 – 10 czerwca 2010 r.
tą rzeką 450 m3 · s –1, a zrzuty wody
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych
z IMGW-PIB.
ze zbiornika wynosiły maksymalnie
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284 m3 · s –1 ( Wiejaczka, Bochenek
2013 ). Pomimo jednak tej redukcji
fali powodziowej przez funkcjonowanie zbiornika o 37  % intensywne
dopływy wód do Ropy poniżej
zbiornika spowodowały osiągnięcie
4 czerwca o 14.00 w Topolinach
maksymalnego przepływu o wartości 858 m3.s-1.
Podczas czerwcowej powodzi inRyc. 2.41. Hydrogramy Białej Tarnowskiej
tensywnie wezbrały także inne rzew Ciężkowicach i Koszycach Wielkich 1 – 10
ki w wschodniej części Karpat, co
czerwca 2010 r.
przyczyniło się do osiągnięcia przez
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych
Wisłę w Zawichoście większego
z IMGW-PIB.
przepływu niż w pierwszej fali powodziowej ( 6000 m3.s-1 ). Fale powodziowe na Białej Tarnowskiej i Wisłoce charakteryzowały się znacznie większą dynamiką zmian niż na Wiśle podczas przemieszczania się obu fal powodziowych. Elewacja fali Białej Tarnowskiej w Koszycach wyniosła
Tab. 2.19. Stany i przepływy maksymalne i inne charakterystyki hydrologiczne fali powodziowej
w czerwcu 2010 r.

Rzeka

Biała
Tarnowska

Bieg
rzeki

Powierzchnia
zlewni

Hmax

Qmax

qmax

K

U

[ km ]

[ km2 ]

[ cm ]

[ m3.s-1 ]

[ dm3.s-1.km-2 ]

[–]

[   % ]

Grybów

72,0

210,0

650

600

2857

4,33

546

Ciężkowice

46,3

526,0

660

474

901

3,70

233

6,6

957,0

782

836

873

3,87

287

Wodowskaz

Koszyce
Wielkie
Żułków

Wisłoka

106,9

581,0

463

293

504

3,25

156

Krajowice

98,4

2092,0

774

1 370

655

3,88

247

Łabuzie

68,0

2546,0

902

1 370

538

3,77

281

Uwagi : H max – maksymalny stan wody ; Q max – maksymalny przepływ ; q max – maksymalny odpływ jednostkowy ; K – współczynnik powodziowości K ; U – udział przepływu maksymalnego podczas powodzi w stosunku do SWQ 1981–2010.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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577 cm, a jej czas wznoszenia – 3,4 doby. Stany okołokulminacyjne utrzymywały się
tam przez około 11 godzin, lecz czas opadania fali był krótki ( 2,5 doby ). Z kolei fala
powodziowa na Wisłoce okazał się nieco bardziej spłaszczona, ponieważ jej czas
wznoszenia w Mielcu wyniósł 5,2 doby, a opadania 3,5 doby. Krócej występowały także
stany okołokulminacyjne, które obserwowano przez 8 godzin ( Drezińska 2012a ).
Maksymalny przepływ Białej Tarnowskiej stanowił od 233  % ( w Ciężkowicach ) do
546  % ( w Grybowie ) średniego maksymalnego przepływu ( SWQ ) dla lat 1981  –  2010.
Była to zdecydowanie największa powódź w badanym okresie, zwłaszcza w górnej
części zlewni. Na Wisłoce wartości te zwiększały się wraz ze wzrostem powierzchni
zlewni, od 156  % ( w Żułkowie ) do 281  % ( w Łabuziach ).
Straty powodziowe w dolinie Wisłoki wystąpiły już podczas pierwszej fali powodziowej w maju, ale znacznie większe szkody spowodowała druga fala, przemieszczająca się doliną na początku czerwca. W gminie Brzostek podczas pierwszej fali
opadów ( 16  –  17 maja 2010 r. ) straty wyrządziły głównie mniejsze rzeki i potoki,
m.in. Kamienica, Gogołówka. Wezbrane wody Wisłoki podtopiły wówczas pola
i domy na brzosteckich Równiach ( Znowu powódź 2010 ). Podczas drugiej fali opadów ( 3  –  4 czerwca ) większe zniszczenia przyniosły powodziowe wody Wisłoki oraz jej
dopływów. Co do Kamienicy stwierdzono, że poziom jej wody w trakcie czerwcowej
powodzi był w pewnych odcinkach wyższy o ponad 100 cm i szerszy od zasięgu wody
stuletniej i dwustuletniej. W Brzostku zalane zostały domy przy ulicach Łukasiewicza
i Równie, a w części wiejskiej gminy 12 miejscowości : Bączałka, Bukowa, Grudna
Górna, Gorzejowa, Januszkowice, Klecie, Kamienica Dolna, Opacionka, Skurowa,
Smarżowa, Siedliska-Bogusz i Zawadka Brzostecka. Władze gminy donosiły wówczas o zniszczeniach odnotowanych w 245 gospodarstwach domowych ; w zalanych
wodą domach zamieszkiwało 912 osób, z których ewakuowano 30 osób. Obfite opady
deszczu wywołały również na terenie gminy Brzostek znaczną liczbę osuwisk, spośród których 18 stwarzało zagrożenie dla domów, a kilkadziesiąt dla infrastruktury
drogowej. Łączne straty w gminie Brzostek określono na 18,2 mln zł, z czego szkody
w budynkach mieszkalnych oszacowano na 3,4 mln zł, w budynkach gospodarczych na
0,4 mln zł, a w uprawach rolnych na 1,2 mln zł ( Powódź stulecia 2010 ; Wystąpienie
pokontrolne [ Urząd Miejski w Brzostku ] 2013 ). W sąsiedniej gminie Pilzno podczas tej
samej powodzi ucierpiało mniej gospodarstw ( raport WIOŚ podaje 37 gospodarstw ).
Straty wyrządziły tutaj mniejsze rzeki, m.in. przepływająca przez Pilzno Dulcza
( dopływ Wisłoki ). Większe zniszczenia w gminie Pilzno przyniosły za to osuwiska
( Lipińska 2011 ; Wystąpienie pokontrolne [ Urząd Miejski w Pilźnie ] 2015 ). W gminie
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Brzostek wypłacono łącznie 461 zasiłków pomocowych dla osób fizycznych, z czego
jednak zdecydowana większość obejmowała wsparcie do 6 tys. zł, stąd też łączna
kwota pomocy osiągnęła wartość 3,8 mln zł 16. W gminie Pilzno przyznano trzykrotnie mniej zasiłków ( łącznie 157 ), z czego jednak duża część pokryć miała duże straty
domostw zniszczonych przez osuwiska – całkowita kwota wypłaconego przez gminę
wsparcia osiągnęła wysokość 6,4 mln zł 17 ( tab. 2.20 ).
Tab. 2.20. Zasiłki pomocowe wypłacone w gminach Brzostek i Pilzno po powodzi w 2010 r.
Obszar badawczy

P1 – Brzostek, Pilzno i okolice

Gmina
Wysokość zasiłku
pomocowego

Brzostek
liczba wypłaconych
zasiłków

Pilzno

  % wypłaconych
zasiłków

liczba wypłaconych
zasiłków

  % wypłaconych
zasiłków

Do 6 tys. zł

394

85,5

74

47,1

Do 20 tys. zł

37

8,0

21

13,4

Do 100 tys. zł

15

3,3

46

29,3

Do 300 tys. zł

15

3,3

16

10,2

461

100,0

157

100,0

Ogółem

Uwagi : obejmuje również zasiłki wypłacane dla poszkodowanych przez osuwiska.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzostku, Burmistrza Pilzna i Sprawozdanie … b.d.

W gminie Tuchów po przelaniu się wody przez koronę wału rzeki Białej powstała
wyrwa, przez którą przedostały się wody powodziowe, powodując zalanie miasta oraz
kilku wsi w gminie. W samym Tuchowie zalewy zajęły 6 km 2 ( Jakóbik 2011 ). W największym stopniu ucierpieli mieszkańcy zabudowań na lewym brzegu rzeki w jej
zakolu, gdzie przy ulicach Daszyńskiego, Kąpielowej, Podwale, Zielonej, Krótkiej,
Piotrowskiego i Sobieskiego szkody powodziowe poniosły 94 rodziny. Ucierpiały również gospodarstwa domowe w Wiklinówce na lewym brzegu Białej Tarnowskiej oraz
na Przedmieściu Dolnym na prawym brzegu rzeki. Spośród pozostałych miejscowości
gminy Tuchów najwięcej budynków mieszkalnych dotkniętych zostało powodzią we
16
Informacje uzyskane bezpośrednio od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzostku.
17
Informacje uzyskane bezpośrednio od Burmistrza Pilzna.
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wsiach Burzyn i Dąbrówka Tuchowska. Łącznie w całej gminie udzielono wsparcia
221 rodzinom, które otrzymały zasiłki na remont i odbudowę budynków mieszkalnych
na kwotę 5,6 mln zł 18.
Powodzie w zlewni Miedzianki
Miejscowości położone w zlewni Miedzianki ( ryc. 2.42 ) były wielokrotnie nawiedzane
przez powodzie ( tab. 2.21 ). Pierwsze wzmianki kronikarskie o powodziach występujących w Górach Izerskich pochodzą z 1312 r., brak jednak informacji, czy powódź
ta objęła swym zasięgiem także zlewTab. 2.21. Powodzie w zlewni Miedzianki
nię Miedzianki. Pierwsza odnotowana
w
latach 1312 – 2015
powódź wystąpiła w tej zlewni 8 czerwca
1462 r. ( Szklarek, Sawicki 2011 ).
Wiek
Lata wystąpienia powodzi
Od połowy XVI w. do pierwszej dekady
XIV
1312
XXI w. w kronikach Bogatyni i archiwaXV
1462
liach odnotowano w zlewni Miedzianki
XVI
1562, 1570, 1592, 1595, 1598
40 zdarzeń powodziowych ( Franczak,
XVII
1604, 1609, 1622, 1653, 1668, 1694
Listwan-Franczak 2016 b ). Liczba inforXVIII
1703, 1723, 1759, 1766, 1767, 1783,
macji o powodziach w tym okresie jest
1784, 1785, 1788, 1789
bardzo zróżnicowana. O tych, które wystąXIX
1803, 1804, 1808, 1852, 1854, 1858,
piły do końca XVII w., krótkie zapiski są
1880, 1897
tylko w kronice Bogatyni, np. „ wielka
XX
1903, 1916, 1932, 1956, 1958, 1981,
1997
powódź ” lub „ silna powódź ”, a czasem
XXI
2002, 2010
także pisano o ich przyczynach, np. :
„ nadeszła powódź spowodowana padaUwagi : pogrubioną czcionką zaznaczono powodzie katastrofalne.
jącym nieustannie deszczem ” ( Rösler
Źródło : opracowanie własne na podstawie źródeł
2007 ). W tym okresie odnotowano jedną
zamieszczonych w tekście.
katastrofalną powódź ( 29 lipca 1609 r. ).
W XVI i XVII w. wystąpiło 10 powodzi, które jednak w większości nie wyrządziły dużych strat ( Rösler 2007 ). Niemniej
18 sierpnia 1595 r. w Bogatyni uszkodzone zostały dwa domy, a w Markocicach jeden ;
z kolei większe straty odnotowano w tych miejscowościach podczas powodzi 23 sierpniu 1598 r. w trakcie bardzo wilgotnego lata ( Kasprzak 2010 ).

18

Informacje uzyskane bezpośrednio od Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie.
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Od początku XVIII w. znacznie wzrosła liczba danych, ponieważ nie pisano już
wyłącznie o wystąpieniu powodzi, lecz również zamieszczano szczegółowe informacje
o przebiegu największych z nich. Powódź lipcową w 1703 r. ze względu na ogromne
zniszczenia nazwano „ śląskim potopem ” ( Szklarek, Sawicki 2011 ). W drugiej połowie lipca wystąpiły nad badanym obszarem intensywne opady deszczu, które 31 lipca
doprowadziły do katastrofalnej powodzi. Jak podają kronikarze, wezbrane wody
Miedzianki zerwały wszystkie mosty i kładki w dolinie. Uszkodzeniu uległo także
wiele domów i zabudowań gospodarczych w Bogatyni, a kilkanaście z nich się zawaliło. Rozlewające się wody Miedzianki zniszczyły też ogrody i łąki, a w kilku miejscach
Miedzianka uformowała sobie nowe koryto ( Szklarek, Sawicki 2011 ; Rösler 2007 ).
Kolejne powodzie nawiedziły Bogatynię 13 maja 1723 r., 22 czerwca 1759 r. oraz
w lipcu 1766 r. i wrześniu 1767 r. Od połowy XVII w. jednak powodzie występowały w zlewni Miedzianki stosunkowo rzadko ( Franczak, Listwan-Franczak 2016 b ).
W 1783 r. rozpoczęła się natomiast cała seria powodzi, których do 1789 r. odnotowano
aż pięć. Miały one jednak różną genezę : część wywołały intensywne, długotrwałe letnie opady bądź gwałtowne opady nawalne, a niektóre – gwałtowne roztopy występujące po bardzo śnieżnych zimach ( Rösler 2007 ).
Seria powodzi pojawiła się również na początku XIX w. Mianowicie 16 lipca 1803
r. w nocy wystąpiły gwałtowne opady deszczu wywołujące powódź błyskawiczną,
która wyrządziła w dolinie wiele szkód. Tego lata gwałtowne wezbrania zdarzały się
jeszcze kilkakrotnie. W 1804 r. Bogatynię nawiedziła kolejna katastrofalna powódź.
Termin jej wystąpienia był jednak dość nietypowy, ponieważ w przeciwieństwie do
innych katastrofalnych powodzi ta zdarzyła się w maju ( Franczak, Listwan-Franczak
2016 b ). Otóż 2 maja w górnej części zlewni nad Heřmanicami i Dĕtřichovem pojawiły
się gwałtowne opady, powodując bardzo szybkie wezbranie cieków dopływających do
Miedzianki. Ich wody porywały z brzegów dużą liczbę kłód drzew i składowanych
belek budowlanych, które później niesione przez nurt wyrządziły pokaźne szkody.
W Bogatyni materiał ten zatrzymał się na moście, gdzie spowodował spiętrzenie się
wód powodziowych, a następnie zniszczenie samego mostu. Rozlewające się poniżej
wody wyrządziły znaczne szkody w mieście, spowodowały m.in. dewastację wielu
zabudowań, ale żadne z nich nie uległo zawaleniu. W połowie lipca wystąpiła druga
powódź, która swym zasięgiem objęła całą Saksonię, a ostatnia w tej serii – 27 czerwca
1808 r., po gwałtownych opadach w całej dolinie ( Rösler 2007 ).
Później nastał ponad czterdziestoletni okres bezpowodziowy, po którym w 1852,
1854 i 1858 r. odnotowano kolejną serię powodzi. Następne wezbranie wód nawiedziło
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Bogatynię w 1880 r., a w 1897 r. doszło do kolejnej katastrofalnej powodzi. Pod koniec
lipca tego roku wystąpiły w całej Saksonii intensywne opady deszczu, które w zlewni
Miedzianki spowodowały uformowanie się 29 lipca kulminacji fali powodziowej.
Jej wezbrane wody wyrządziły wiele szkód w miejscowościach położonych w obrębie
doliny, niszcząc przy tym kilkanaście budynków ( Szklarek, Sawicki 2011 ). W 1903 r.
kolejna klęska przyniosła ogromne zniszczenia w dorzeczu Odry. Znacznie wezbrała
także Nysa Łużycka, powodując liczne straty, Miedzianka natomiast nie okazała się
wówczas groźna. Dopiero w lipcu 1916 r. w zlewni Miedzianki doświadczono kolejnej
gwałtownej powodzi. Wystąpiła ona jednak znacznie szybciej, niż to było wcześniej, gdy
tego typu katastrofy zdarzały się w Bogatyni średnio co 90 – 100 lat ( Franczak, Listwan-Franczak 2016b ). Powódź wywołana intensywnymi opadami deszczu osiągnęła maksymalną wysokość fali kulminacyjnej 26 maja. Przybór wody był tak duży, iż wezbrane wody przedarły się do odkrywki kopalni w Zatoniu, Nadrzeczu i Turoszowie.
Przed wybuchem drugiej wojny światowej w zlewni Miedzianki wystąpiły jeszcze
dwie powodzie. Pierwsza w 1932 r. nie spowodowała znacznych strat materialnych,
a następna w sierpniu 1938 r. wyrządziła poważne szkody w kopalniach odkrywkowych, do których przelały się wody powodziowe z Miedzianki i Nysy Łużyckiej.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej odnotowano jeszcze cztery powodzie, które
nie przyniosły jednak znaczących strat ( Szklarek, Sawicki 2011 ). Podczas powodzi
w 1981 r. odnotowano drugi z najwyższych przepływów w wieloleciu 1965 – 2015,
zarówno na Miedziance ( Q max – 60 m3 · s –1 ; ryc. 2.43 ), jak i na Nysie Łużyckiej
w Sieniawce ( Q max – 385 m3 · s –1 ; ryc. 2.44 ).
Wiek XXI rozpoczął się od dwóch powodzi w zlewni Miedzianki – pierwszej w 2002 r.
i drugiej o katastrofalnym zasięgu w sierpniu 2010 r. ( Szklarek, Sawicki 2011 ).
Maksymalne roczne przepływy ( WQ ) Miedzianki odnotowywane były głównie
w półroczu letnim – najczęściej w sierpniu ( 33  % ) i lipcu ( 25  % ). W tych miesiącach
występowały także najbardziej katastrofalne powodzie. Wyjątek stanowiła powódź
w 1804 r., w maju. Nieco inaczej przebieg maksymalnych rocznych przepływów
przedstawia się na Nysie Łużyckiej w Sieniawce, gdzie w wieloleciu 1971 – 2015 aż 60  %
tych zdarzeń nastąpiło w półroczu zimowym. Największe jednak wezbrania odnotowywane na niej były ( podobnie jak na Miedziance ) w miesiącach letnich.
Przebieg powodzi w 2010 r.
W pierwszym tygodniu sierpnia 2010 r. sytuację meteorologiczną nad Polską kształtował przemieszczający się znad Morza Śródziemnego ku północnemu wschodowi,
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Ryc. 2.43. Maksymalne przepływy roczne ( WQ ) Miedzianki w Turoszowie ( 1975 – 1991
i 2009–2015 )

Ryc. 2.44. Maksymalne przepływy roczne ( WQ ) Nysy Łużyckiej w Sieniawce ( 1965 – 2015 )
Źródło ryc. 2.43 i 2.44 : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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tzw. torem Vb, układ niskiego ciśnienia. W dniu 6 sierpnia front atmosferyczny
dotarł na pogranicze Polski, Niemiec i Czech, gdzie natrafił na barierę orograficzną
Gór Izerskich i Gór Łużyckich. Uformowała się wówczas linia frontu związana z troposferycznym układem niskiego ciśnienia. W konsekwencji pojawiły się opady atmosferyczne, które na terytorium północnych Czech rozpoczęły się 6 sierpnia w godzinach porannych i trwały przez ok. 30 – 36 godzin. W dniu 7 sierpnia front ten dotarł
nad zlewnię Miedzianki i utrzymywał się nad nią przez ponad 12 godzin. Dopiero
w godzinach wieczornych zaczął się przemieszczać ku wschodowi, opuszczając Sudety
i Przedgórze Sudeckie ( Wspólny … 2010 ; Tokarczyk 2011 ).
Opady, które wystąpiły w wyniku przemieszczenia się frontu atmosferycznego nad
Góry Izerskie i Góry Łużyckie, poprzedzone zostały stosunkowo wilgotnym okresem. W lipcu w zlewni Miedzianki na posterunku w Bogatyni odnotowano 108,5 mm
opadu, a w pierwszych dniach sierpnia ( przed wystąpieniem głównej fali opadów )
kolejne 48 mm opadu ( Wspólny … 2010 ; Tokarczyk 2011 ).
W dniu 6 sierpnia opady wystąpiły na południe od zlewni Miedzianki, w górnej
części zlewni Nysy Łużyckiej ( na obszarze Czech ). Objęły one swym zasięgiem także
nieznaczny fragment górnej części wspomnianej zlewni. W Bogatyni odnotowano
wówczas 32 mm opadu, lecz w wododziałowej części zlewni ich suma była z pewnością znacznie wyższa. Natężenie opadów wzrastało jednak w drugiej połowie nocy
z 6 na 7 sierpnia. Intensywne opady stwierdzono między godzinami 2.00 i 3.00, gdy
na stacji Olivetska Góra ( na południe od badanej zlewni ) odnotowano 46,8 mm
opadu. Około godz. 5.00 ustała jednak pierwsza fala opadów, w trakcie której na
stacji w Bogatyni zanotowano łącznie 29 mm deszczu. Po dwugodzinnej przerwie
na badanym obszarze rozpoczęła się druga fala opadów, podczas której w zlewni
Miedzianki opady były znacznie bardziej intensywne niż w czasie pierwszej.
O 8.00, w godzinę od rozpoczęcia opadów, przybrały one jeszcze bardziej na intensywności i w ciągu trzech godzin ( do 11.00 ) przy budynku dyrekcji KWB Turów
odnotowano 43 mm opadu ( Salata i in. 2012 ), a na stacji w Bogatyni – 66 mm.
W górnej części zlewni wartości te były jednak znacznie wyższe, jako że na położonych w sąsiednich zlewniach w pobliżu działu wodnego stacjach Hejnice i Mlýnice
sumy opadów wyniosły odpowiednio 106 i 97 mm ( ryc. 2.45 ). Maksymalne godzinne
natężenie opadu między 8.00 a 9.00 na stacji Hejnice określono na 57,6 mm. W tym
samym czasie w Bogatyni godzinny opad wyniósł 26,2 mm, a podczas kolejnej
godziny jego natężenie nieznacznie wzrosło do 27,6 mm ( to najwyższa wartość podczas tej fali opadów ).
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Ryc. 2.45. Godzinowe sumy opadów atmosferycznych w zlewni Miedzianki i jej sąsiedztwie
6–7 sierpnia 2010 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

W Bogatyni 7 sierpnia odnotowano 160,2 mm opadu, a na sąsiadującej z górną częścią zlewni Miedzianki stacją Hejnice – 179 mm ( tab. 2.22 ). Dwudniowe ( 6 – 7 VIII )
sumy opadów atmosferycznych wyniosły na stacjach Hejnice i Mlýnice odpowiednio
252,4 i 250,2 mm, a skumulowany dwudniowy opad w Bogatyni – 192,2 mm. Najwyższe
opady w zlewni górnej Nysy Łużyckiej odnotowano wówczas na stacji Olivetska
Góra ( 310,3 mm ) ( Wspólny … 2010 ; Tokarczyk 2011  ; Müller, Walther 2014 ).
Intensywne opady z 6 – 7 sierpnia spowodowały gwałtowną reakcję cieków, a później powódź błyskawiczną w zlewni Miedzianki. Jej wezbrane wody wywołały jedną
Tab. 2.22. Dobowe sumy opadów atmosferycznych w zlewni Miedzianki i jej sąsiedztwie
6–7 sierpnia 2010 r.
Zlewnia

Stacje

6–7 VIII

Maksymalny opad dobowy

[ mm ]

[ mm ]

[ dzień ]

Miedzianka

Bogatynia

192,2

160,2

7 VIII

Smědá / Witka

Hejnice

252,4

179,0

7 VIII

Jerice

Mlýnice

250,2

Nysa Łużycka

Olivetska Góra

310,3

.
172,5

7 VIII
6 VIII

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB i Wspólny … ( 2010 ).

109

2. Charakterystyka obszarów badań

z największych powodzi w historii tej
zlewni. Kształtowanie fali powodziowej
rozpoczęło się na Miedziance 6 sierpnia o godz. 23.00, po pierwszej fali opadów. W ciągu nocy przepływ zwiększył
się wówczas dziesięciokrotnie z 1,5 do
15,0 m3 · s –1. Od godz. 7.00 w rezultacie wystąpienia głównej fali opadowej
Ryc. 2.46. Hydrogram Miedzianki w Tutempo przyboru wód wzrosło, doproroszowie 5–13 sierpnia 2010 r.
wadzając do uformowania się w ciągu
Uwagi : 1 – hydrograf Miedzianki w Turoszowie ;
5,5 godz. kulminacji fali powodziowej.
2 – przepływ maksymalny Miedzianki oszacoW tym czasie poziom wód Miedzianki
wany na podstawie śladów wielkiej wody powyżej
przerwania wału przeciwpowodziowego.
zwiększył się w Turoszowie ( na posteŹródło : opracowanie własne na podstawie darunku hydrologicznym ) o 3,30 m, a przenych z IMGW-PIB.
pływ wzrósł do 83 m3 · s –1 ( ryc. 2.46 ;
Franczak, Listwan-Franczak 2016 a ).
Przepływ na posterunku wodowskazowym w Turoszowie nie był jednak najwyższy,
jaki wystąpił w zlewni Miedzianki. Wysokość fali powodziowej w ujściowym odcinku
Miedzianki została zredukowana, ponieważ powyżej posterunku w Turoszowie na
długości 80 m przerwany został nasyp prowadzący wzdłuż koryta Miedzianki, co
spowodowało wdarcie się wód powodziowych do wyrobiska odkrywkowego kopalni
KWB Turów. Do przerwania tego wału doszło o godz. 13.30, zatem w chwili osiągnięcia stanu maksymalnego Miedzianki w Turoszowie. W konsekwencji nie następował
dalszy wzrost kulminacji poniżej wyrwy w wale. Przez powstałą wyrwę z Miedzianki
do odkrywki dostało się zaś ok. 3 mln m3 wody ( Sondaj i in. 2011 ; Salata i in. 2012 ;
Franczak, Listwan-Franczak 2016 a ).
Powyżej przerwanego wału maksymalny przepływ Miedzianki wyniósł około
190 m3 · s –1 ( ryc. 2.46 ) i był jedynie nieznacznie niższy od przepływu o prawdopodobieństwie wystąpienia tzw. wody tysiącletniej. Maksymalny odpływ jednostkowy
ze zlewni powyżej przerwanego wału okazał się znacznie wyższy niż w Turoszowie
( 1029 dm 3 ·s –1 ·km –2 ), wyniósł 3050 dm 3 ·s –1 ·km –2. W górnej części zlewni, tuż przy
granicy polsko-czeskiej w Markocicach, odnotowano jeszcze większy maksymalny
odpływ jednostkowy – 4300 dm 3 ·s –1 ·km –2 ( Franczak, Listwan-Franczak 2016 a ).
Maksymalny przepływ Nysy Łużyckiej w Sieniawce stanowił 422  % średniego maksymalnego przepływu ( SWQ ) dla okresu 1981 – 2010 ( tab. 2.23 ).
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Tab. 2.23. Stany i przepływy maksymalne i inne charakterystyki hydrologiczne fali powodziowej
w sierpniu 2010 r.
Rzeka

Wodowskaz
Markocice

Miedzianka

Turoszów

Nysa Łużycka Sieniawka

Bieg
rzeki

Powierzchnia
zlewni

Hmax

Qmax

qmax

K

U

[ km ]

[ km2 ]

[ cm ]

[ m3.s-1 ]

[ dm3.s-1.km-2 ]

[–]

[   % ]

9,6

28,8

–

125,0

4300

4,02

–

3,5

62,0

–

190,0

3050

4,00

726

1,9

80,6

590

83,0

1029

3,30

395

196,0

686,0

485

601,0

877

3,76

422

Uwagi : H max – maksymalny stan wody ; Q max – maksymalny przepływ ; q max – maksymalny odpływ jednostkowy ; K – współczynnik powodziowości K ; U – udział przepływu maksymalnego podczas powodzi w stosunku do SWQ 1981–2010.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

Katastrofalna powódź w 2010 r. doprowadziła do całkowitego zniszczenia
11 budynków, częściowej dewastacji dwóch budowli oraz do zalania i uszkodzenia
414 budynków. Wśród nich znalazło się 277 obiektów zabytkowych, w tym kilkadziesiąt najcenniejszych domów o konstrukcji przysłupowej. Łączne straty w budynkach mieszkalnych oszacowano na 50 mln zł. Rodziny, których miejsca zamieszkania
zostały najbardziej zniszczone, otrzymały mieszkania komunalne w zaadaptowanych
istniejących budynkach. W kolejnym etapie rozpoczęto budowę komunalnego osiedla
mieszkaniowego dla powodzian – w trzech blokach powstały wówczas 82 mieszkania.
W trakcie powodzi na terenie miasta i gminy Bogatynia ewakuowano 600 osób, odnotowano także dwie ofiary śmiertelne. Łącznie na skutek powodzi ucierpiało w całej
gminie blisko 1200 rodzin ( ok. 3 tys. osób ) – wypłacono im 1156 zasiłków pomocowych
do 6 tys. zł. Straty prawie 200 przedsiębiorców prywatnych oszacowano na 38,6 mln zł
( Bogatynia po powodzi … 2011 ; Sprawozdanie dotyczące … b.d. ; Wojewódzki raport …
2010 ; Powódź w Bogatyni … 2012 ). Zgodnie z danymi BDL GUS łącznie w latach
2010 i 2011 w gminie wydatkowano na cele pomocy społecznej związane z usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych 36,2 mln zł.
Powodzie w zlewni górnej Kaczawy
Zlewnia górnej Kaczawy ( ryc. 2.47 ) była nawiedzana przez powodzie wielokrotnie
w swej historii ( tab. 2.24 ). Brak jednak pełnych danych dotyczących występowania
powodzi w Wojcieszowie. W archiwaliach znaleźć można jednak zapiski na temat
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powodzi w miejscowościach położonych
niżej nad Kaczawą ( m.in. w Złotoryi
i Legnicy ). Można również natrafić na
Wiek
Lata wystąpienia powodzi
historyczne odniesienia na temat powoXV
1445, 1464, 1480
dzi w zlewni Nysy Szalonej, która swój
1501, 1515, 1567, 1568, 1569, 1570,
XVI
1573, 1587, 1593
źródłowy odcinek ma na tym samym
XVII
obszarze co Kaczawa. Zestawienie więk1608, 1668
szości powodzi na tym obszarze opraco1702, 1711, 1725, 1734, 1736, 1755,
XVIII
1785, 1797
wał dotychczas Marek Kasprzak ( 2010 ).
1804, 1813, 1829, 1833, 1854, 1871,
Pierwsze zapiski o powodziach na
XIX
1883, 1897
Kaczawie pochodzą z połowy XV w. MiaXX
1926, 1977, 1997
nowicie w czerwcu 1445 r. w rezultacie
XXI
2001, 2012, 2013
wystąpienia wód Kaczawy w okolicy
Uwagi : pogrubioną czcionką zaznaczono powoZłotoryi zalanych zostało wiele domów
dzie katastrofalne.
i utonęła duża grupa mieszkańców.
Źródło : opracowanie własne na podstawie źródeł
Z kolei w 1464 r. w dniach 14 – 16 sierpzamieszczonych w tekście.
nia intensywne opady w Górach Kaczawskich spowodowały gwałtowne wezbranie Kaczawy i Nysy Szalonej. Wody Kaczawy
w Legnicy uszkodziły część jej fortyfikacji, a w Bolkowie utonęło w Nysie Szalonej
kilku jego mieszkańców. Wzmianki o kolejnych powodziach są jednak jeszcze
krótsze : odnotowano jedynie daty wystąpienia powodzi w okolicy Złotoryi w 1480 r.,
w Legnicy w latach 1445, 1515 oraz 17 czerwca 1568 r. Duża powódź na Kaczawie wystąpiła również 7 czerwca 1587 r., a zniszczenia w Złotoryi były tak znaczne, że miasto
na 10 lat zostało zwolnione z płacenia podatku. W tym czasie w 1569 r. odnotowano
straty powodziowe na Nysie Szalonej i serię powodzi na niej w latach 1567, 1570 i 1573.
W Złotoryi wystąpiła jeszcze w 1593 r. powódź roztopowa, która wyrządziła duże straty
w tym mieście ( Kasprzak 2010 ).
Kolejne stulecie ( XVII w. ) rozpoczęło się od jednej z największych powodzi odnotowanych na Kaczawie. Otóż 2 czerwca 1608 r. w kronice miejskiej Złotoryi zapisano,
że „ o godzinie 13.00 rozpoczęła się burza, która występowała w okolicznych miejscowościach ”. Burza nasilała się, aż wystąpiło „ oberwanie chmury ”, w trakcie którego
potoki wody miały spadać z nieba na skalne podłoże z taką intensywnością i siłą,
że odbijały się na łokieć w górę ( Stockmann 1892 ; Gorzkowski 2008 ). O godz. 15.00
deszcz osiągnął maksymalne natężenie, a następnie zaczął słabnąć. Opady te wywołały
gwałtowne wezbranie Kaczawy i jej górskich dopływów. W Złotoryi wody porwały
Tab. 2.24. Powodzie w zlewni górnej Kaczawy w latach 1445–2015
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Ryc. 2.47. Zlewnia Kaczawy
Źródło : opracowanie własne.
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z nurtem domy sześciu zagrodników oraz zniszczyły mury kamienne zabezpieczające
koryto rzeki, po czym przelały się przez zabudowania kościelne. Podczas powodzi
zniszczonych zostało także wiele innych domów i budynków gospodarczych, w mieście i okolicznych wsiach. Głębokość rozlewającej się po ulicach Złotoryi wody mierzyła 1,5 m, o czym świadczy zachowana na murach dawnego młyna tablica powodziowa. W Złotoryi utonęło wówczas 16 osób, w Podgórniku i Jerzmanicach – 86 osób,
w Legnicy – 123 osoby, a w Wojcieszowie – 126 osób ( co stanowiło ok. 1⁄6 ówczesnej
liczby mieszkańców ) ( Stockmann 1892 ; Gorzkowski 2008 ).
Po tej katastrofalnej powodzi dolina Kaczawy przez dłuższy czas nie była nawiedzana przez powodzie. Kolejne wzmianki o powodziach pochodzą dopiero z 1668
i 1702 r. Podczas tego drugiego zdarzenia 14 lipca musiał wystąpić katastrofalny przybór wód, ponieważ na zachowanej na starym młynie w Złotoryi tablicy powodziowej
widnieje także ta data. Przybór wód był wówczas o zaledwie 30 cm niższy niż w 1608 r.,
a poziom zalewu w mieście wyniósł ok. 120 cm. Na wspomnianej wyżej tablicy powodziowej zamieszczono po niemiecku następującą notkę : „ W roku 1608 w poniedziałek po Świętej Trójcy widziano w Złotoryi wielkie nieszczęście – Kaczawa tak bardzo
wylała, że płynęła powyżej tej linii. Daniel Feige, książęcy sędzia i młynarz. W roku
pańskim 1630 ”. Na osobnej tablicy dla powodzi z 1702 r. zaznaczono jedynie wysokość
zasięgu zalewu. Brak dokładniejszych wzmianek o tej powodzi, niemniej wezbrały
wówczas rzeki w różnych regionach Dolnego Śląska. Kolejne zapiski o powodzi na
tym obszarze w XVIII w. dotyczą głównie zlewni Nysy Szalonej, gdzie odnotowano
je w latach 1711, 1725, 1734, 1736 i 1785. Rok 1736 charakteryzował się bardzo wilgotnym
latem z opadami od maja do września ( Gorzkowski 2007 ; Kasprzak 2010 ) z największym nasileniem w czerwcu i lipcu. Tego roku powodzie pojawiły się w wielu miejscowościach Śląska, przyczyniając się do upadku handlu płótnem. Ponadto wylewy
Kaczawy w tym stuleciu obserwowano w latach 1755 i 1797 r. ( Gorzkowski 2007 ).
Liczne powodzie wystąpiły w zlewni górnej Kaczawy także w XIX w. Wylewy
Kaczawy i wyrządzone przez nie straty odnotowano m.in. w Złotoryi i Legnicy w latach
1804, 1813 i 1829. Nysa Szalona zalała mieszczące się nad jej brzegiem miejscowości
w czerwcu 1833 r., a kolejnych powodzi spowodowanych przez Kaczawę doświadczono
w latach 1854, 1871 i 1883. W tym ostatnim roku 18 i 19 czerwca w zlewni Kaczawy
i Bobru wystąpiły intensywne opady deszczu, które wywołały gwałtowny przybór
wód w dorzeczach obu tych rzek. W zlewni Kaczawy na stacji Rzymówka poziom
rzeki podniósł się do 407 cm i nie został przekroczony podczas późniejszych katastrofalnych powodzi. Pod koniec lipca 1897 r. doszło do ostatniego w XIX w. wylewu
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Kaczawy, podczas którego w Legnicy zalane zostały dolne kondygnacje budynków
( Kasprzak 2010 ).
W XX w. pierwsza duża powódź na Kaczawie wystąpiła w 1926 r., a przez wcześniejsze ćwierć wieku odnotowywane jedynie były znaczne wezbrania, nie bez strat
materialnych. Kolejne bardzo duże zdarzenie wystąpiło w sierpniu 1977 r., gdy zalana
została m.in. Legnica. Powódź ta charakteryzowała się bardzo gwałtownym przyborem
wody w Kaczawie, gdy w Złotoryi w ciągu godziny poziom wody podniósł się o kilka
metrów. Kulminacja fali powodziowej wyniosła wówczas w Świerzawie 116 m3 · s –1
( ryc. 2.48 ). Najwyższa fala powodziowa na Kaczawie uformowała się w ostatnim półwieczu w lipcu 1997 r., gdy dorzecze Odry nawiedziła tzw. powódź tysiąclecia, podczas której maksymalny przepływ Kaczawy w Świerzawie uzyskał wartość 152 m3 · s –1.
W XXI w. pierwsza powódź miała miejsce na badanym obszarze w lipcu 2001 r.,
gdy maksymalny przepływ Kaczawy wyniósł na tym samym posterunku 106 m3 · s –1.
Zalane wówczas zostały najniżej położone nad korytem zabudowania Wojcieszowa.
Największa powódź nawiedziła tę miejscowość w lipcu 2012 r., gdy gwałtowne opady
deszczu w obrębie zlewni górnej Kaczawy uformowały falę powodziową, której

Ryc. 2.48. Maksymalne przepływy roczne ( WQ ) Kaczawy w Świerzawie w okresie 1965–2015
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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maksymalny przepływ wyniósł w Świerzawie 115m3 · s –1. Pomimo niższego przepływu
w porównaniu z 1997 r. zalany został znacznie bardziej rozległy obszar i straty w mieście były większe. Po tej katastrofalnej powodzi mniejszy wylew wód odnotowano
jeszcze w czerwcu 2013 r., z kulminacyjnym przepływem Kaczawy wynoszącym
57,7 m3 · s –1. Ponownie zalane wówczas zostały zabudowania mieszczące się bezpośrednio nad korytem rzeki.
Maksymalne roczne przepływy ( WQ ) Kaczawy w Świerzawie występowały w wieloleciu 1971 – 2015 przeważnie ( 65  % ) w półroczu letnim. Odnotowywano je najczęściej
od czerwca do sierpnia, ale stosunkowo licznie stwierdzano je także w maju.
Przebieg powodzi w 2012 r.
W pierwszych dniach lipca 2012 r. nad Europą utworzyły się dwa główne układy
baryczne : nad południowo-wschodnią Europą rozbudował się rozległy ośrodek
wyżowy, rozciągający się od Morza Śródziemnego przez wschodnią Europę, północną
Skandynawię po Morze Białe, nad północnym Atlantykiem natomiast rozbudował się
ośrodek niżowy sięgający zatoką o łagodnym łuku od wyspy Jan Mayen na północy
poprzez Morze Norweskie i Północne, Francję aż po Gibraltar na południu. Taki układ
baryczny nad Europą spowodował uformowanie się falującego, chłodnego frontu
atmosferycznego, oddzielającego gorące powietrze napływające po jego wschodniej
stronie od znacznie chłodniejszego powietrza polarnego znajdującego się po jego przeciwnej stronie. Z niskich do wysokich szerokości geograficznych następował napływ
gorącego powietrza pochodzenia zwrotnikowego z rejonu Morza Śródziemnego i północnej Afryki. Różnica temperatur powietrza po obu stronach frontu dochodziła do
kilkunastu stopni Celsjusza. Powstała blokada wyżowa, która przez kolejnych kilka
dni uniemożliwiała strefową cyrkulację atmosfery. Front ulegał zafalowaniu, tworząc
w jego obrębie niewielkie fale frontalne i zaciągając gorące powietrze od południa
i chłodne z północnego zachodu ; w rezultacie szybko osiągnął stadium młodego niżu,
przemieszczającego się wzdłuż frontu ( Olędzki 2012 a ; Klejnowski 2012 a, b ).
Duży kontrast termiczny oraz wilgoć znad wschodniej części Morza Śródziemnego
napędzała zjawiska konwekcyjne w strefie frontowej. W obrębie frontu tworzyły się
mocno rozbudowane chmury kłębiaste, z intensywnymi opadami deszczu i burzami
z gradem. Przed linią frontu w odległości ok. 250 – 300 km natomiast powstawała
tzw. linia szkwałów. Była to strefa o szerokości kilkudziesięciu kilometrów, gdzie konwergencja jest większa niż w strefie frontu. Tworzyły się tam burze o znacznie większej intensywności niż te w strefie frontowej. Takie komórki rozwijały się 5 lipca na
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obszarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego ( ryc. 2.49 ; Klejnowski 2012 a, b ). Jedna
z nich zaczęła powstawać o godz. 12.00 w okolicy Świeradowa-Zdroju, a następnie
silnie się rozbudowywała w ciągu półtorej godziny i przemieszczała się na wschód.
O 15.00 w okolicy Kowar zaczęła się tworzyć druga komórka, która powoli przesuwała się ku północy, gdzie ok. 16.00 spotkała się z tą wcześniej wspomnianą. Komórki
te starły się nad zlewnią górnej Kaczawy nad Wojcieszowem, co powodowało spowolnienie ich przemieszczania się i wzrost opadów na tym obszarze. Komórki te zaczęły
się od siebie odsuwać o 17.40, następnie się połączyły i stopniowo wygasając, przemieściły się na północ, a później zanikły między Złotoryją a Legnicą. Opady nad zlewnią
górnej Kaczawy występowały do 19.50. Od południowego zachodu przemieszczał się
jednak front, na którym intensywne opady w zlewni rozpoczęły się o 21.00. Opady
te trwały jednak tylko przez godzinę, po czym nieco później całkowicie ustały.
Najwyższe sumy opadów odnotowano 4 lipca w Ciechanowicach ( 52,6 mm ), 5 lipca –
w Kaczorowie ( 59,2 mm opadu ) i w Świerzawie ( 48,0 mm ) ( tab. 2.25 ; ryc. 2.50 ).
Na pozostałych stacjach wartości te były już znacznie niższe ( 22,7 mm w Ciechanowicach i 5,1 mm w Bolkowie ). Najwyższe sumy opadów stwierdzono zaś w wąskim
pasie ( o długości 25 km i szerokości 10 – 12 km ) rozciągającym się od wsi Muchów na
północnym wschodzie po Jelenią Górę na południowym zachodzie. Dobowe sumy
opadów ( 5 lipca ) wyniosły na całym tym obszarze powyżej 60 mm. W północnej części tego obszaru ich sumy dochodziły do 72 mm. Opady dobowe o wartości 80 – 90 mm
wystąpiły w wąskim pasie o długości 8 km i szerokości 3 km mieszczącym się w obrębie wzniesień rozciągających się między górą Skopiec nad Wojcieszowem a wsią
Janowice Wielkie w dolinie Bobru. Maksymalne sumy opadów wyniosły tam 94 mm.
Objęły swym zasięgiem m.in. zlewnię potoku Bełczek. Drugie centrum opadowe
Tab. 2.25. Sumy opadów atmosferycznych w zlewni górnej Kaczawy i w jej sąsiedztwie
1–10 lipca 2012 r.

Zlewnia

Stacje

1–6 VII

1–30 VII

Maksymalny opad dobowy

[ mm ]

[ dzień ]

Kaczorów

173,0

213,0

59,2

5 VII

Świerzawa

113,9

156,3

48,0

5 VII

Bóbr

Ciechanowice

147,0

195,5

52,6

4 VII

Nysa Szalona

Bolków

78,1

114,9

21,8

2 VII

Kaczawa

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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Ryc. 2.49. Obraz rozkładu godzinnych sum opadów na danych radarowych 5 lipca 2012 r.
Uwagi : opracowano na podstawie danych godzinnych sum opadów PAC.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

znajdowało się ok. 40 km na północny zachód od Wojcieszowa między Lwówkiem
Śląskim a Gryfowem Śląskim, gdzie sumy opadów przekroczyły 100 mm, a maksymalne wyniosły 127 mm.
Intensywne opady w zlewni górnej Kaczawy rozpoczęły się 5 lipca ok. 14.40 w południowo-zachodniej części zlewni. W ciągu godziny sumy opadów mieściły się w przedziale 10–20 mm. O 16.00 opad za ostatnią godzinę w zlewni Bełczku wyniósł 61 mm.
Przemieszczająca się na wschód komórka burzowa po dziesięciu minutach objęła
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Ryc. 2.50. Dobowe sumy opadów atmosferycznych w zlewni górnej Kaczawy i w jej sąsiedztwie
1–10 lipca 2012 r.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

swym zasięgiem także zlewnię Olszanki, gdzie stwierdzono maksymalne natężenie
opadu na poziomie 53 mm · h –1. W tej części zlewni maksymalny opad wystąpił między 15.40 a 16.40, gdy maksymalna suma opadu wyniosła 69 mm. O 17.00 komórka
burzowa obejmowała już głównie źródłowy obszar Kaczawy, gdzie odnotowano natężenie opadu 40 mm · h –1, i stopniowo zaczęła opuszczać obszar zlewni ( ryc. 2.49 ).
Przepływ Kaczawy w Świerzawie wynosił na przełomie czerwca i lipca 2012 r.
ok. 0,7 m3 · s –1. Opady burzowe, które występowały lokalnie w pierwszych dniach lipca,
spowodowały nieznaczny wzrost jej przepływu do ok. 3,5 m3 · s –1 4 lipca. Następnego
dnia w godzinach porannych o 7.00 przepływ Kaczawy zwiększył się do 19,7 m3 · s –1.
Intensywne opady w godzinach popołudniowych spowodowały gwałtowny przybór wody w Kaczawie i jej dopływach. Kulminacja fali powodziowej na Kaczawie
wyniosła 115 m3 · s –1 ( ryc. 2.51 ; tab. 2.26 ), najsilniej jednak wezbrała nie tyle Kaczawa,
ile jej dopływy, których wody powodziowe zalały całe dna dolin ( najbardziej potoki
Bełczek i Olszanka ). Fala powodziowa spływająca z górnej części zlewni niemal całkowicie wypełniła wybetonowane koryto, pomimo że znaczna część fali powodziowej została zatrzymana w suchym zbiorniku mieszczącym się powyżej Wojcieszowa.
W Wojcieszowie Górnym wody lewobrzeżnego dopływu potoku Bełczek wypełniły
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Tab. 2.26. Stany i przepływy maksymalne i inne charakterystyki hydrologiczne fali powodziowej
w lipcu 2012 r.

Rzeka
Kaczawa

Wodowskaz
Świerzawa

Bieg
rzeki

Powierzchnia
zlewni

Hmax

Qmax

qmax

K

U

[ km ]

[ km2 ]

[ cm ]

[ m3.s-1 ]

[ dm3.s-1.km-2 ]

[–]

[   % ]

66,3

133,7

413

115,0

860

3,29

441

Uwagi : H max – maksymalny stan wody ; Q max – maksymalny przepływ ; q max – maksymalny odpływ jednostkowy ; K – współczynnik powodziowości K ; U – udział przepływu maksymalnego podczas powodzi w stosunku do SWQ 1981–2010.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

koryto Kaczawy, a znaczna część spłynęła w dół doliny, drogą wojewódzką nr
328. Centrum miasta zostało natomiast
zalane wezbranymi wodami Olszanki,
prawobrzeżnego dopływu Kaczawy.
Połączenie fal powodziowych Kaczawy
i jej dopływów spowodowało utworzeRyc. 2.51. Hydrogram Kaczawy w Świerzawie
nie w Wojcieszowie Dolnym stosun1–10 lipca 2012 r.
kowo dużego rozlewiska, którego szeroŹródło : opracowanie własne na podstawie danych
kość dochodziła do 150 m.
z IMGW-PIB.
Wojcieszów należy do gmin o największym zagęszczeniu osób zamieszkujących w całej Polsce w granicach zasięgu zalewu wodami powodziowymi o prawdopodobieństwie wystąpienia tzw. wody stuletniej. Na obszarach zalewowych w gminie
gęstość zaludnienia wynosi prawie 1500 osób / km2 ( Dumieński i in. 2015 ). Z tego
powodu podczas powodzi zalana została znaczna część zabudowań, a szczególnie duże
zniszczenia wystąpiły w gminnej infrastrukturze drogowej. Największe szkody odnotowano wzdłuż ul. Miedzianej oraz ul. Górniczej, gdzie wezbrane wody niewielkich
potoków zalały zabudowania mieszkalne ( w tym wielorodzinne ) oraz budynek szkoły.
Zniszczona została również infrastruktura sportowa i rekreacyjna. Zalane zostały
także zabudowania położone wzdłuż koryta Kaczawy, a największe straty odnotowano
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przy ul. Nadrzecznej 19. Po powodzi w ramach pomocy społecznej wypłacono w gminie w 2012 r. 325 010,8 zł. Na usuwanie skutków powodzi w zakresie remontu dróg
gminnych, które uległy zniszczeniu na obszarze Wojcieszowa, Urząd Miasta otrzymał
promesę rządową w wysokości 1,2 mln zł ( Promesa … 2015 ).

19
Informacja ustna pozyskana od mieszkańców Wojcieszowa oraz materiały audiowizualne
wykonane podczas powodzi.

121

3. Zmienność w czasie przestrzennych
wyobrażeń powodzi
Wojciech Biernacki, Łukasz Fiedeń

3.1. Wprowadzenie
Jeśli ze swojego okna widzimy rzekę, wcześniej czy później odczujemy skutki powodzi.
Nie zawsze zagrozi ona bezpośrednio naszemu gospodarstwu, ale pośrednio będzie
ona miała wpływ na nasze życie. Z taką opinią można się spotkać bardzo często, rozmawiając z ludźmi, którzy mieszkają na terenie, gdzie powódź wystąpiła. Dlatego tak
społecznie ważną, a z badawczego punktu widzenia interesującą kwestią jest obraz
powodzi, jaki pozostaje w pamięci osób przez nią dotkniętych. W badaniach autorzy postępowali tak, by wykorzystać metody, które pozwolą zebrać dane jak najbliższe
intuicyjnemu obrazowi powodzi, opierając się na od bardzo dawna funkcjonującym
w literaturze pojęciu wyobrażenia, które, jak twierdzi Kenneth Boulding ( 1956 ), buduje
człowiek przez całe swoje życie z informacji uzyskiwanej od otaczającego go środowiska społecznego i fizycznego. Od czasów wprowadzenia pojęcia „ wyobrażenia ” nie
uzyskano jednoznacznej odpowiedzi określającej sposób poznawania środowiska
przez człowieka. Badania ujawniają, że reakcje człowieka na zagrożenie przyrodnicze są wynikiem wyboru między różnymi wyobrażeniami przebiegu tych zjawisk, ale
sam proces wyboru jest tylko częściowo racjonalny, bo zachodzi zawsze w warunkach
niepełnej i przypuszczalnie niedokładnej informacji ( Kates 1962 ; Johnston 1979 ). Przy
czym należy tu zaznaczyć, że ta niepełność wynika zarówno z obiektywnego ich braku,
jak i z charakteru procesów poznawczych człowieka.
Obecnie panuje powszechna zgoda co do wpływu posiadanego doświadczenia
na postrzeganie ryzyka powodzi ( Felgentreff 2003 ; Grothmannetal 2006 ; Plapp,
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Werner 2006 ; Siegrist, Gutscher 2006 ; Miceli i in. 2008 ; Heitz i in. 2009 ; Terpstra
2009 ). Jednocześnie z badań wynika, że postrzeganie ryzyka osiąga wysoki poziom
bezpośrednio po powodzi, ale wkrótce zanika z czasem ( Felgentreff 2003 ). Ludzkie
zapominanie jest ważnym czynnikiem procesu poznawczego, ponieważ prowadzić
ono może, wraz z innymi procesami np. dysonansu poznawczego, do istotnych zmian
wiedzy o zjawisku ( Biernacki i in. 2008 ). Subiektywna pamięć członków społeczności
ma wpływ na „ społeczną pamięć o powodzi ” ( Komac 2009 ). Zmieniający się wraz
z upływającym czasem obraz powodzi powoduje zmiany w gotowości przyjmowania
informacji na temat tego zjawiska, a więc czas mocno różnicuje gotowość członków
społeczności do podejmowania działań zabezpieczających przed skutkami potencjalnych, kolejnych powodzi ( Kellens i in. 2011 ; Adger i in. 2009 ).
Powódź zawsze występuje w konkretnej przestrzeni. Zjawisko to nie przestrzega
granic administracyjnych, a jego zasięg niemal zawsze dla osób nią dotkniętych okazuje się zaskoczeniem ( Kuhlicke 2010 ). Nawet jeśli powodzie zdarzają się na danym
obszarze często, nigdy nie są identyczne.
Pierwszym wyzwaniem, dla autorów publikacji i zarazem koncepcji badań, było
więc określenie obszarów badawczych, niewielkich, najwyżej kilkunastotysięcznych,
miejscowości, w których powódź pojawiła się w ostatnich kilkunastu latach, ale nie
powtórzyła się więcej – ważne było, aby wspomnienia mieszkańców dotyczyły zawsze
tego samego zdarzenia. Po analizie dokumentów dotyczących wielkości strat powodziowych, obejmujących kilkanaście ostatnich lat, gromadzonych przez urzędy wojewódzkie, wybrano do badań trzy miejscowości1 :
–– wieś Czarną ( woj. podkarpackie ) – powódź w czerwcu 2009 r.,
–– miasto Bieruń ( woj. śląskie ) – powódź w maju 2010 r.,
–– miasto Wojcieszów ( woj. dolnośląskie ) – powódź w lipcu 2012 r.
Ważne dla przebiegu badań było możliwie wierne odwzorowanie tego, co pamiętają
mieszkańcy miejscowości o zasięgu przestrzennym zjawiska oraz o najważniejszych
pojęciach kojarzących się ze zjawiskiem powodzi i, po kilku latach od zdarzenia, wciąż
wykorzystywanych do opisu ówczesnej sytuacji i przeżyć badanych. Bardzo interesująca i istotna dla tego procesu samouczenia się była (wynikająca ze wspomnień) chęć
dzielenia się swoimi doświadczeniami z rodziną, znajomymi, innymi członkami lokalnych społeczności – badacz miał zatem za zadanie pozyskać informacje o pragnieniu
Charakterystyka społeczno-ekonomiczna przedstawiona została w rozdziale 2.1, a analiza
sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w rozdziale 2.2.
1
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dzielenia się wspomnieniami lub jego braku. Dołożono wszelkich starań, by spotkania
te miały możliwe naturalny charakter i nie powodowały dodatkowego dyskomfortu
u badanych, miały więc one najczęściej formę swobodnej rozmowy, które w zależności
od indywidualnych cech respondenta trwały od kilkunastu minut do półtorej godziny.
Zdecydowano się również na wykorzystanie map, wykonanych na podstawie ortofotomapy udostępnianej jako serwis WMS przez Geoportal2 ; serwis ten wczytano do
oprogramowania QGIS, a następnie wyeksportowano do plików pdf w skali 1 : 6000,
umożliwiającej rozpoznanie zabudowy. Przygotowano ich kolorowe wydruki, które
przedstawiane były badanym podczas bezpośredniego spotkania. W ten sposób każdy
z respondentów mógł łatwo zlokalizować własny dom, ważne punkty orientacyjne,
najczęściej odwiedzane tereny w miejscowości i ostatecznie, w towarzystwie prowadzącego badanie, zaznaczyć obszar, który według niego został zalany podczas ostatniej
powodzi. Opisane działania graficzne okazały się bardzo wygodnym pretekstem do
wprowadzenia tematu i stanowiły zwykle tło opowieści na temat powodzi, które były
nagrywane i analizowane w dalszej części procesu badawczego.
Badania miały charakter panelowy ; pierwsze spotkanie z respondentami odbyło
się we wrześniu 2014 r., a kolejne rozmowy z tymi samymi osobami przeprowadzono we wrześniu 2016 r. Ze względu na tematykę pozyskanie uczestników badań
stanowiło duże wyzwanie dla zespołu badawczego. W pierwszej turze we wszystkich 3 miejscowościach udało się uzyskać zakładane 15 opisów powodzi ( lub więcej). Chociaż w kolejnej turze część respondentów odmówiła udziału w badaniu,
to dzięki realizacji większej liczby wywiadów w pierwszej turze udało się pozyskać
dwukrotnie opinie od 15 respondentów. Jedynie w Wojcieszowie liczba odmów była
tak wysoka, że z zakładanych 15 wywiadów w drugiej turze badania zrealizowano 11.

3.2. Metody badawcze
3.2.1. Analiza wywiadów pogłębionych
By poznać cechy obrazu powodzi ( pojęcia najczęściej wykorzystywane, powtarzające
się u wszystkich mieszkańców z dużym nasileniem ), jaki zapisany został w pamięci
członków lokalnej społeczności, przesłuchano losowo wybrane 10 nagrań z każdej
miejscowości, a w każdym wywiadzie szukano rzeczowników, których respondent
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użył przynajmniej trzykrotnie ; w ten sposób poszukiwano pojęć istotnie związanych z powodzią w pamięci respondenta ( celowo pominięto słowa : ludzie, człowiek,
woda, powódź ). Każde kolejne ( powyżej trzech ) użycie danego rzeczownika było już
odnotowywane.
Otrzymane wyniki wizualizowano, zapisując słowo „ powódź ” czcionką o wielkości 12. Wszystkie otaczające ją pojęcia powiększone zostały o liczbę punktów odpowiadającą liczbom wskazań dokonanych przez respondentów. Na przykład słowo „ wał ”
( dotyczy miejscowości Bieruń ) zostało przedstawione czcionką 43 : bazowy rozmiar
12 + 31 użyć tego wyrazu przez respondentów. Wspomniane słowa, najczęściej wykorzystywane do opisania powodzi w konkretnych miejscowościach, zostały przedstawione na rycinach 3.1, 3.9 i 3.17.

3.2.2. Analiza zebranych materiałów kartograficznych
Zebrane podczas bezpośrednich wywiadów z powodzianami informacje przestrzenne
zostały poddane obróbce z wykorzystaniem narzędzi GIS. Pierwszym etapem była
digitalizacja analogowych danych dotyczących miejsca zamieszkania, aktywności
respondentów oraz zasięgu powodzi do formatu wektorowego. Dane liniowe i poligonowe przenoszono z dokładnością 1 m w obszarach, gdzie widoczne są punkty
orientacyjne, oraz 3 m na pozostałych terenach. Obszarom wskazanym przez respondentów jako „ zalane ” przypisano wartość 1, pozostałym natomiast 0 ( Brennan-Horley
2010 ). Zabieg ten umożliwił dalsze działania z wykorzystaniem algebry map ( funkcje
lokalne ). Następnie dane wektorowe ilustrujące zasięg powodzi przekonwertowano
do formatu rastrowego ( rozmiar piksela : 1 x 1 m ). Ostatnim elementem przekształceń
danych było sumowanie wartości pikseli o tych samych współrzędnych, lecz pochodzących z digitalizacji informacji różnych osób ( dodawanie map ). Dzięki temu otrzymano
mapy wynikowe przedstawiające liczbę wskazań konkretnych fragmentów miejscowości dotkniętych powodzią. Uzyskane w ten sposób wyniki zostały zwizualizowane
z wykorzystaniem metody zasięgów, przy czym oprócz samej linii granicznej zastosowano cieniowanie, ułatwiające odczytanie, jak często dany fragment miejscowości
pojawiał się w wypowiedziach respondentów. Aby ułatwić porównywanie wyników,
zastosowano cztery główne i dwa pomocnicze przedziały klasowe : główne obejmowały
25 % odpowiedzi, pomocnicze natomiast opisywały obszary w ogóle niewskazywane
( 0 % ) oraz – o ile takie wystąpiły – wskazane przez wszystkich respondentów ( 100 % ).
Na mapach wynikowych zaznaczono również rzeczywistą granicę zasięgu powodzi.
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Oprócz stworzenia map umożliwiających przestrzenną analizę pozyskanych wyników obliczono kilka wskaźników, które dały szansę analizy ilościowej. Wyznaczonymi
metrykami dla każdego respondenta były : powierzchnia wskazanego obszaru dotkniętego powodzią ( km2 ), aktywność respondenta, czyli długość dróg, którymi respondent
często przemieszcza się w miejscowości ( km ), oraz odległość między środkiem ciężkości obszaru wskazanego jako zalany a domem respondenta.
Przestrzenny zasięg powodzi pochodzący z wywiadów odniesiono do określanej
w tekście jako „ rzeczywista ” granicy zasięgu powodzi, tj. wyznaczonej strefy zalewu
podczas powodzi w Czarnej ( 2009 r. ), Bieruniu ( 2010 r. ) i Wojcieszowie ( 2012 r. ).
Obszary te wyznaczono podczas badań terenowych, z użyciem odbiornika GPS, gdzie
na podstawie zachowanych w terenie śladów wielkiej wody oraz widocznych na materiałach fotograficznych i audiowizualnych odtworzono realny zasięg wód powodziowych. Skorzystano również z danych LiDAR pochodzących z Państwowych Zasobów
Geodezyjnych i Kartograficznych ( CODGiK ). Informacje o zasięgu wód powodziowych w Wojcieszowie poszerzono o materiał pochodzący z Google Street View, który
pozyskano w lipcu 2012 r. ( kilka dni po wystąpieniu powodzi ). Na zdjęciach wykonanych w Wojcieszowie widoczne są ślady wielkiej wody wzdłuż całego biegu Kaczawy
w granicach tego miasta.
W analizach ilościowych zrezygnowano z rozważań na temat dokładnej lokalizacji i zasięgu przestrzennego obszarów dotkniętych powodzią. Po porównaniu powyższych lokalizacji z rzeczywistym zasięgiem powodzi stwierdzono, iż są one w zdecydowanej większości bardzo zbliżone, wobec czego rozpatrywanie dodatkowych aspektów
nie było uzasadnione.

3.3. Zmienność wyobrażeń przestrzennych powodzi
w wybranych miejscowościach
3.3.1. Bieruń
Badania wśród mieszkańców Bierunia przeprowadzono cztery lata po powodzi.
Po upływie takiego czasu większość respondentów potrafiła podać dzienną datę powodzi ( 18 maja 2010 r. ). Mechanizm powstania powodzi również niemal jednoznacznie
wiązał się z silnymi opadami deszczu oraz wałem przeciwpowodziowym, który został

127

3. Zmienność w czasie przestrzennych wyobrażeń powodzi

przerwany ( wśród mieszkańców nie ma jednomyślności, czy stało się to na skutek
osłabienia jego struktury i naporu wody, czy też było to celowe, niejawne działanie
człowieka ). Powódź trwała dla większości badanych dopóty, dopóki woda nie zeszła
i nie można było zacząć porządkować ich obejścia i powrócić do rutyny dnia codziennego. Należy zaznaczyć, że w przypadku Bierunia woda utrzymywała się za wałami
nawet przez kilka tygodni i dla niektórych czas ten był tak uciążliwy, że postrzegają
czas powodzi jako okres „ do końca wakacji ”, kiedy to większość szkód i pozostałości
po powodzi została usunięta z ich bezpośredniego otoczenia. Było to z pewnością zdarzenie wyjątkowe, zarówno ze względu na skalę, jak i na przebieg, a zwłaszcza położenie zalanych terenów, co potwierdzają poniższe wypowiedzi przebadanych mieszkańców Bierunia :
Nikt się nie spodziewał, że z tej strony przyjdzie woda.
Nie ma pan pojęcia, jak to jest, gdy przychodzisz z pracy i widzisz czubek dachu swojego
domu.
Niemożliwe stało się możliwe.

Najmocniej w pamięci respondentów zapisały się : walka z napływającą wodą,
zbyt mało czasu, aby można było ewakuować dobytek i zwierzęta, układanie worków z piaskiem, które nie do końca okazały się skuteczne. Wody powodziowe zalały
spory obszar, ich głębokość sięgała nawet kilku metrów, dlatego możliwy i konieczny
był transport łodziami, a policja patrolowała zalane i ewakuowane domy. Pierwsze
godziny powodzi kojarzą się mieszkańcom z ofiarnymi działaniami straży pożarnej i policji. Kolejne godziny i dni to szczególnie często wspominane trauma i stres
( ryc. 3.1 ) oraz fetor pochodzący ze stagnujących wód.
Motywacją do rozmów, wspominania powodzi okazuje się dla części powodzian
padający z dużym nasileniem deszcz :
Temat pojawia się, kiedy ktoś choruje albo pada deszcz.
Jak deszcz pada, to wszystko wraca, to jest straszne.

Osoby, które silnie doświadczyły skutków powodzi ( a była to również znaczna
grupa rozmówców ), czasami zdecydowanie negowały sens wspominania, analizowania, zbierania informacji :
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Ryc. 3.1. Pojęcia związane z powodzią w pamięci mieszkańców Bierunia
Źródło : badania własne.

Nie rozmawiamy, nie chcemy o tym rozmawiać, żeby zapomnieć.
Dobrze już nie pamiętam, już zapomniałam, człowiek próbuje wyprzeć to z pamięci.
Unikamy takich rozmów.

W przypadku Bierunia widoczna jest znaczna zgodność wyobrażeń mieszkańców
z rzeczywistą linią zasięgu powodzi ( ryc. 3.2 ). Warunki topograficzne, charakter zabudowy zalanego obszaru oraz przebieg powodzi – możliwość długotrwałej obserwacji
stojących wód – umożliwiły utrwalenie w pamięci respondentów obszaru zalanego
wodami powodziowymi.
Jeśli przyjrzymy się obszarom wskazanym przez mieszkańców wschodniej i zachodniej części Bierunia, widzimy różnice. Choć centralny obszar rozlewiska był zaznaczany przez wszystkich, to jednak w zależności od miejsca zamieszkania mieszkańcy
wschodniej części miejscowości chętniej zaznaczali tę właśnie okolicę. Podobnie
postępowali mieszkańcy z zachodu, co widać na rycinach 3.3 i 3.4.
Porównując zasięg powodzi zaznaczony przez kobiety i mężczyzn, należy stwierdzić, że zarówno jego położenie, jak i rozmiar nie zależą od płci. Najmniejszy obszar
wskazany przez respondenta ( ryc. 3.5 ) pokazuje, jak indywidualną sprawą jest wiedza na temat zasięgu powodzi. W 2014 r. wskazano obszar o powierzchni 1,13 km 2,
stanowiący 31 % obszaru rzeczywiście dotkniętego powodzią ( ryc. 3.6 ), w roku 2016
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Ryc. 3.2. Wskazania obszaru dotkniętego powodzią w Bieruniu w 2014 r.
Uwagi : granice rzeczywistego zasięgu powodzi prezentowane na wszystkich mapach w tym rozdziale
wyznaczone zostały przez P. Franczaka w trakcie badań terenowych.
Źródło : badania własne.

natomiast – odpowiednio 0,46 km 2 ( 13 % ). Średnia powierzchnia uznawana przez
respondentów za objętą powodzią wraz z czasem mijającym od powodzi również się
zmniejsza : w roku 2014 wynosiła 2,7 km 2, a w 2016 – 2,2 km 2.
Bardzo ciekawych informacji dostarczają dane liczbowe dotyczące pamięci
poszczególnych osób. Jak wcześniej wspomniano – różnice w samym położeniu
obszaru powodzi nie są znaczące. Porównanie powierzchni tychże terenów wydaje
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Ryc. 3.3. Wskazania obszaru dotkniętego powodzią w Bieruniu w 2014 r. przez mieszkańców
zachodniej części miasta
Źródło : badania własne.

się o wiele bardziej interesujące. Po pierwsze, można dostrzec duże różnice między
poszczególnymi osobami : w roku 2014 sięgały one poziomu 66 %, natomiast w 2016 –
aż 86 %. Ponadto można zauważyć pewne zjawisko obrazujące zmiany obrazu powodzi w czasie. Przede wszystkim wskazywano obszary mniejsze. Oprócz tego można
zaobserwować, że im większy obszar zaznaczono podczas pierwszego wywiadu, tym
mniejszy spadek jego wielkości następował po dwóch latach. Od tej reguły odbiegają
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Ryc. 3.4. Wskazania obszaru dotkniętego powodzią w Bieruniu w 2014 r. przez mieszkańców
wschodniej części miasta
Źródło : badania własne.

jednak dwa przypadki, gdzie mimo dosyć dużej precyzji w 2014 r. zanotowano ponad
70-procentowe zmniejszenie powierzchni. Powyższe dane pozwalają stwierdzić,
iż w sposób naturalny, wraz z biegiem czasu, słabnie pamięć o wydarzeniach – nawet
tych związanych z dużym ładunkiem emocjonalnym. Oczywiście od tej reguły zdarzają się odstępstwa, co też wcześniej wskazano.
Równie istotnych informacji dostarcza porównanie odległości między domem
a wskazanym obszarem powodzi, który reprezentuje jego środek ciężkości ( centroid ),
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Ryc. 3.5. Najmniejszy wskazany obszar dotknięty powodzią w Bieruniu w 2016 r.
Źródło : badania własne.

z powierzchnią tegoż obszaru. Wyznaczenie środka ciężkości uznawane jest jako jeden
z elementów przekształcenia nieprecyzyjnych, niepoliczalnych danych jakościowych,
odnoszących się do nieopisywalnych uczuć człowieka w dane ilościowe, dające możliwość późniejszych analiz statystycznych ( Hurtado 2010 ). W założeniu wraz ze zwiększaniem wspomnianej odległości, a co za tym idzie – wzrostem znajomości terenu
podczas powodzi, omawiana powierzchnia powinna być większa. Ponadto zjawisko
to powinno się uwydatniać wraz z upływem czasu. Można powiedzieć, że przypadek
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Ryc. 3.6. Powierzchnia obszaru powodzi wskazywana przez respondentów w Bieruniu w 2014
i 2016 r.
Uwagi : respondenci nr 1, 7 i 16 nie wzięli udziału w badaniu powtórzonym w 2016 r.
Źródło : badania własne.

Bierunia jest swego rodzaju modelem potwierdzającym tę teorię ( ryc. 3.7 ). Oczywiście
należy zaznaczyć niedoskonałość takiej statystyki w bardzo nielicznej próbie badawczej, uzyskane wyniki jednak na pewno nie negują postawionej tezy. Bardzo istotne
jest, że odrzucenie wyników skrajnych w którejkolwiek cesze nie zmienia znacząco
wyznaczonego trendu.
Ostatnim szczegółowo analizowanym elementem danych liczbowych jest zależność między odległością od domu do najdalszego punktu aktywności respondenta
a powierzchnią obszaru powodzi. Analogicznie jak wcześniej zakładano, że im bardziej osoba aktywna, tym większy ( czyli bardziej precyzyjny ) obszar będzie wskazywać, a tendencja ta uwydatni się wraz z biegiem czasu. W wypadku Bierunia znaczenie
upływu czasu potwierdza się ( ryc. 3.8 ). Wyniki pierwszego wywiadu wskazują jednak
na odwrotną do zakładanej tendencję. Być może wspomnianej precyzji nie należy
utożsamiać z powierzchnią wskazanego obszaru. Niemniej postanowiono sprawdzić,
czy nieuwzględnianie skrajnego rezultatu istotnie zmieni wynik. Tak też się stało.
Jedna z osób bardzo aktywnych wskazała w pierwszym wywiadzie relatywnie mały
obszar powodzi ( najmniejszy ze wszystkich ). W pozostałych wypadkach hipotetyczny
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Ryc. 3.7. Zależność między odległością od domu do centroidu obszaru wskazanego jako dotknięty powodzią a powierzchnią tego obszaru dla poszczególnych respondentów
Uwagi : kwadratami zaznaczono odpowiedzi z 2014, a kołami – z 2016 r.
Źródło : badania własne.

trend nie jest bardzo wysoki, występuje jednak i ( podobnie jak wcześniej ) nie daje
podstaw do obalenia tezy.

3.3.2. Czarna
Podczas badań przeprowadzonych po pięciu latach od powodzi mieszkańcy tej wsi
w większości nie potrafią podać dziennej daty tego ( 29 czerwca 2009 r. ). Według ich
pamięci był to początek wakacji, czasami przełom czerwca i lipca 2009 r., kilkukrotnie wskazano rok 2010. Powódź trwała 2 – 3 dni, jest to czas, po którym woda wróciła do koryta rzeki i przestała być jakimkolwiek zagrożeniem czy uciążliwością dla
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Ryc. 3.8. Zależność między odległością od domu do najbardziej oddalonego od domu punktu
najczęstszej aktywności a powierzchnią tego obszaru dla poszczególnych respondentów
Uwagi : kwadratami zaznaczono odpowiedzi z 2014, a kołami – z 2016 r.
Źródło : badania własne.

mieszkańców. Dwie osoby, ze względu na zniszczenia i konieczność remontu w obejściu, wydłużyły czas trwania powodzi do miesiąca.
Według większości mieszkańców woda przyszła z lasu po silnym opadzie, nie wiadomo, jak i kiedy nagle zaczęła się podnosić. Kilka osób mieszkających blisko dopływów Czarnej zanotowało także wzrost wodostanów i w końcu zalanie pobliskich terenów. Obiektem bardzo charakterystycznym dla mieszkańców był most, który łączy
obie części Czarnej, leżące na dwóch brzegach rzeki ( ryc. 3.9 ). Woda była tak spiętrzona, że zalała pobliskie przedszkole, basen, szkołę i boisko. Już w czasie trwania
tej powodzi pojawiły się informacje o nadchodzącej fali powodziowej, które utkwiły
w pamięci respondentów.
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Ryc. 3.9. Pojęcia związane z powodzią w pamięci mieszkańców Czarnej
Źródło : badania własne.

Mieszkańcy Czarnej deklarują brak większych problemów w powracaniu do tego
zdarzenia. Skala zniszczeń, strat i utrudnień oraz odczuwany czas trwania były tutaj
znacznie mniejsze niż w opisywanym wcześniej Bieruniu. Motywacją wymienianą
najczęściej jest silny, długotrwały opad w okolicy :
Boję się, gdy tylko pojawia się silniejszy deszcz.
Czasem idę tam i mówię do niej, fajna teraz jesteś, ale i tak się ciebie boję.

W Czarnej autorzy zaobserwowali nieco mniejszą zgodność między wyobrażeniem o powodzi a jej rzeczywistym zasięgiem, szczególnie w części zachodniej tej wsi
( ryc. 3.10 ). Mieszkańcy dosyć precyzyjnie wskazują okolice tak ważnego mostu, nie
mają natomiast w pamięci obszaru na zachodzie ( ryc. 3.11 ). Nie zaskakuje to, gdyż są
tam głównie las i pola uprawne, więc dokładne zaznaczenie granicy wielkiej wody jest
trudniejsze, a także mniej interesujące ze względu na wartość terenu.
Różnice między wskazaniami mieszkańców zachodniej i wschodniej części Czarnej
( ryc. 3.12 ) dotyczą głównie wspomnianej już zachodniej, leśno-rolniczej części obszaru.
Osoby mieszkające bliżej bardziej precyzyjnie zaznaczają zasięg wód powodziowych.
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Ryc. 3.10. Wskazania obszaru dotkniętego powodzią w Czarnej w 2014 r.
Źródło : badania własne.

Porównując zaznaczany zasięg powodzi, można dojść do podobnych wniosków jak
w przypadku mieszkańców Bierunia. Różnice między wskazaniami mężczyzn i kobiet
są znikome, jednak mimo pewnych podobieństw w postrzeganiu miejsc charakterystycznych całościowa pamięć o powodzi stanowi element bardzo zindywidualizowany
( ryc. 3.13 ). Znaczne różnice można zaobserwować w wielkości wskazywanych obszarów, szczególnie tych najmniejszych. W 2014 r. najmniejszym był obszar o powierzchni
0,10 km2, stanowiący 29 % obszaru rzeczywiście dotkniętego powodzią ( ryc. 3.14 ),
w roku 2016 natomiast – 0,01 km2 ( 3 % ). Wraz z upływem czasu średnia powierzchnia uznawana przez respondentów za objętą powodzią znacznie się zmniejszyła :
z 0,22 km2 w 2014 do 0,13 km2 w 2016 r. ( o 41 % ).
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Ryc. 3.11. Wskazania obszaru dotkniętego powodzią w Czarnej w 2014 r. przez mieszkańców
zachodniej części wsi
Źródło : badania własne.

W wypadku badania pamięci mieszkańców Czarnej interesujące wnioski przynosi
porównanie powierzchni obszarów zalanych wodą powodziową określanych przez
poszczególnych respondentów po upływie czasu, a także zmian wartości średniej.
Wyraźnie uwidacznia się wskazywanie mniejszych obszarów. Kilka osób zaznaczyło
obszar nieco większy ( od 4 do 41 % ). Powódź „ zmniejszyła się ” w pamięci mieszkańców w zakresie 4 – 92 %, co odczytywać można jako niemal całkowite jej wyparcie.
Duże różnice zaobserwowano także między wskazaniami danych osób w jednej
serii wywiadów. Różnice powierzchni między maksymalnym i minimalnym obszarem
wynosiły odpowiednio 82 % w roku 2014 i aż 97 % w roku 2016. Dane te potwierdzają
wniosek wyciągnięty na podstawie badania w Bieruniu – obraz powodzi w pamięci
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Ryc. 3.12. Wskazania obszaru dotkniętego powodzią w Czarnej w 2014 r. przez mieszkańców
wschodniej części wsi
Źródło : badania własne.

ludzkiej znacznie się zaciera z upływem czasu, a pogorszenie tego obrazu jest tym
większe, im słabiej dany obszar dotknęła ta katastrofa.
Zupełnie odmienne informacje niż „ modelowe ” z Bierunia uzyskali autorzy na
podstawie porównania odległości pomiędzy domem a centroidem wskazanego obszaru
powodzi z powierzchnią tego obszaru w Czarnej. O ile wskazania z pierwszego wywiadu
są zgodne z założeniami, o tyle te z roku 2016 przeczą im (ryc. 3.15). Wobec tego należy
się zastanowić, skąd wzięła się ta anomalia: dlaczego osoby zakreślające obszar oddalony znacznie od ich domu znacznie go pomniejszają. Przyczyn tego należy się dopatrywać w dwóch czynnikach. Po pierwsze, kształt analizowanego obszaru i jednocześnie ukształtowanie jego powierzchni i doliny rzecznej jest zdecydowanie mniej bliskie
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Ryc. 3.13. Najmniejszy wskazany obszar dotknięty powodzią w Czarnej w 2016 r.
Źródło : badania własne.

okręgowi niż w Bieruniu. Z tym należy bezpośrednio łączyć generalne wskazania mniejszego obszaru. Po drugie, różnica w czasie może także wynikać z trendu opisanego wcześniej – mieszkańcy Czarnej nie ucierpieli tak bardzo jak ci w Bieruniu, i w związku z tym
ich wyobrażenia są inne, mniej intensywne, mniej dokładne. Mimo że potrafią oni ulokować w przestrzeni obszar tej katastrofy, zawężają go w miarę upływu czasu. Kojarzą
miejsce (stąd duże odległości od domów ), ale nie pamiętają dokładnego zasięgu wód
powodziowych ( stąd odwrotny trend ).
Podobne zjawisko, potwierdzające mocne wyparcie powodzi ze świadomości
mieszkańców Czarnej, wskazuje relacja między odległością od domu do najdalszego
punktu aktywności respondenta a powierzchnią obszaru powodzi ( ryc. 3.16 ). Wynik
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Ryc. 3.14. Powierzchnia obszaru powodzi wskazywana przez respondentów w Czarnej w 2014 i
2016 r.
Uwagi : respondenci nr 5, 14 i 16 nie wzięli udziału w badaniu powtórzonym w 2016 r.
Źródło : badania własne.

powinien obalić stawianą wcześniej tezę. Takie twierdzenie byłoby jednak nieuzasadnione. Powódź w Czarnej była mniej intensywna niż w Bieruniu, co znacząco wpływa
na osłabienie pamięci o katastrofie i mniejszą zgodność posiadanych informacji
z faktami.

3.3.3. Wojcieszów
Podczas rozmów prowadzonych po dwóch latach od powodzi mieszkańcy tego miasta
mają duże trudności z podaniem dziennej daty jej rozpoczęcia, dominuje posługiwanie się określeniem „ początek wakacji ” 2012 r. Kiedy woda wróciła do koryta, ponownie można było poruszać się po miejscowości, powódź w pamięci mieszkańców się
skończyła, co trwało maksymalnie tydzień.
Przebieg powodzi w Wojcieszowie był zdecydowanie najbardziej gwałtowny spośród wszystkich opisywanych w tym rozdziale. Mieszkańcy pamiętają, iż wówczas
mocno lało, nieustannie nawracały ulewy, woda zaczęła spływać z otaczających gór,
następnie zaczęła się podnosić w rzece, co wydawało się zaskakujące, a tym ważniejsze,
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Ryc. 3.15. Zależność między odległością od domu do centroidu obszaru wskazanego jako
dotknięty powodzią a powierzchnią tego obszaru dla poszczególnych respondentów
Uwagi : kwadratami zaznaczono odpowiedzi z 2014, a kołami – z 2016 r.
Źródło : badania własne.

że miejscowość położona jest w osi doliny rzeki, do której nawiązuje również przebieg drogi zapewniającej obsługę transportową Wojcieszowa, bardzo rozciągniętego
południkowo. Dlatego też mieszkańcy wielokrotnie przywoływali właśnie w opowieściach ulewę, góry, rzeki i ulicę i jednoznacznie kojarzyli je z powodzią ( ryc. 3.17 ).
Nieco rzadziej wspominano murki, które stanowią część ocembrowania rzeki, most,
który uległ uszkodzeniu, oraz najczęstsze szkody w gospodarstwach domowych, czyli
zalane piwnice.
Silny opad ( podobnie jak w pozostałych miejscowościach ) jest motywacją do nasilenia wspomnień, rozmów o przeżytej powodzi. Prawdopodobnie gwałtowność zdarzenia i powiązane z nim wrażenie nieprzewidywalności prowadzi do ograniczonej
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Ryc. 3.16. Zależność między odległością od domu do najbardziej oddalonego od domu punktu
najczęstszej aktywności a powierzchnią tego obszaru dla poszczególnych respondentów
Uwagi : kwadratami zaznaczono odpowiedzi z 2014, a kołami – z 2016 r.
Źródło : badania własne.

chęci mieszkańców do rozmów na temat powodzi. Przeważa opinia, że to już się więcej
nie powtórzy w takiej skali :
A co tu wspominać, przyszło i poszło, nic tego nie zatrzyma.
U nas to tylko ludziom piwnice pozalewało, drogę zrujnowało, ale nikomu tego nie życzę.

Spośród trzech badanych obszarów najmniejsza zgodność między obszarem
wskazywanym przez respondentów a rzeczywistym zasięgiem powodzi występuje
w Wojcieszowie. Nie dziwi, że większość badanych wskazała okolice rzeki i drogi,
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Ryc. 3.17. Pojęcia związane z powodzią w pamięci mieszkańców Wojcieszowa
Źródło : badania własne.

a wiedza na temat pozostałych charakterystycznych miejsc bardzo zależy od miejsca zamieszkania. Właśnie ten fakt zdeterminował w przypadku Wojcieszowa stopień poznania skali i zasięgu powodzi. Znaczenie drogi jako osi obszaru zabudowy
potwierdzają nie tylko rozmowy z mieszkańcami czy analiza morfologii miasta, lecz
także zebrany materiał kartograficzny i statystyczny. Bez wątpienia wskazywany
obszar nawiązuje do rzeczywistego zasięgu wody ( ryc. 3.18 ). Jednak w przypadku
Wojcieszowa posługiwanie się statystyką powierzchni jest nieco mniej uzasadnione
niż w pozostałych dwóch miejscowościach.
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Ryc. 3.18. Wskazania obszaru dotkniętego powodzią w Wojcieszowie w 2014 r.
Źródło : badania własne.
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Układ zabudowy w Wojcieszowie jest południkowy, w związku z tym wskazania
mieszkańców zróżnicowano ze względu na położenie ich domu : na północy lub na
południu. Informacje uzyskane od mieszkańców tego miasta najbardziej ze wszystkich
analizowanych przypadków zależą od lokalizacji punktu obserwacyjnego. Okazuje się,
że żaden z dziewięciu respondentów mieszkających w północnej części miasta nie
wskazał kompleksu szkolnego w części południowej ( ryc. 3.19 ). Dosyć precyzyjnie
określono okolicę koryta rzecznego w części północnej. Mieszkańcy z części południowej oczywiście bardziej dokładnie zaznaczali obszary w okolicy swego miejsca
zamieszkania, tereny bardziej oddalone wskazywali natomiast „ na wyrost ”, a więc
nawet tam, gdzie wody powodziowe nie dotarły ( ryc. 3.20 ).
Zaznaczane zasięgi powodzi również w przypadku Wojcieszowa nie zależą od
płci respondenta. Najbardziej natomiast uwidacznia się w tym mieście indywidualizacja wskazań obszaru powodzi. W 2014 r. jako najmniejszy przywołano obszar
o powierzchni 0,03 km2, stanowiący 9 % obszaru rzeczywiście dotkniętego powodzią
( ryc. 3.21 ), a w roku 2016 – 0,01 km2 ( 3 % ). Średnia wielkość wskazywanego obszaru
katastrofy okazuje się niemal identyczna w obydwu badaniach. Liczby te są jednak
bardzo zróżnicowane między poszczególnymi osobami, a na średni wynik bardzo
wpływa jedna odpowiedź. Bez jej uwzględniania średnia powierzchnia omawianego
obszaru „ pomniejszyła się ” w pamięci mieszkańców w ciągu dwóch lat o 44 %.
Porównanie powierzchni obszarów zalanych wskazywanych przez poszczególnych respondentów wraz z upływem czasu daje jednoznaczną odpowiedź, że obszar
ten wyraźnie się zmniejsza, a więc zaciera w ich pamięci. Jest to wniosek prawdziwy,
choć przedstawione wyżej średnie temu przeczą – wszystko przez bardzo odbiegającą
od pozostałych odpowiedź respondenta nr 2 ( wynik poza skalą wykresu – ryc. 3.22 ).
Duże różnice zaobserwować można – tak jak w Czarnej – między wskazaniami
poszczególnych osób w jednej serii wywiadów. Różnice powierzchni między maksymalną i minimalną wynosiły odpowiednio 94 % w roku 2014 i aż 99 % w roku 2016
( ryc. 3.22 ). Niniejsze dane również potwierdzają wniosek, że obraz powodzi w pamięci
ludzkiej wyraźnie pogarsza się wraz z upływem czasu.
Model odległość – dom – powódź – powierzchnia znajduje swoje potwierdzenie również w przypadku Wojcieszowa. Z uwagi na południkowe rozciągnięcie zabudowy
miasta znaczenie odległości między miejscem zamieszkania a obszarem powodzi ma
szczególny wydźwięk. Im zatem odległość od domu do centrum powodzi jest większa,
tym wskazywany obszar powodzi okazuje się większy. Innymi słowami, im dana osoba
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Ryc. 3.19. Wskazania obszaru dotkniętego powodzią w Wojcieszowie w 2014 r. przez mieszkańców północnej części miasta
Źródło : badania własne.
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Ryc. 3.20. Wskazania obszaru dotkniętego powodzią w Wojcieszowie w 2014 r. przez mieszkańców południowej części miasta
Źródło : badania własne.
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Ryc. 3.21. Najmniejszy wskazany obszar dotknięty powodzią w Wojcieszowie w 2016 r.
Źródło : badania własne.
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Ryc. 3.22. Powierzchnia obszaru powodzi wskazywana przez respondentów w 2014 i 2016 r.,
Wojcieszów
Uwagi : respondenci nr 1, 3, 10, 12, 15 i 16 nie wzięli udziału w badaniu powtórzonym w 2016 r.
Źródło : badania własne.

sięga dalej wzrokiem, tym „ większą wodę widzi ”. Znaczenie tej zależności umacnia się
wraz z upływem czasu ( ryc. 3.23 ).
Zupełnie nowych informacji dostarcza porównanie odległości od domu do najdalszego punktu aktywności respondenta z powierzchnią obszaru powodzi. Równania
wykresów ( ryc. 3.24 ) mają kierunek ujemny, co oznacza, że w Wojcieszowie nie zadziałały te same mechanizmy, które wystąpiły w pozostałych miejscowościach – bardziej
aktywne osoby wskazują mniejszy obszar. Wydaje się to więc zaprzeczeniem znaczenia aktywności w polepszaniu pamięci o powodzi. Należy jednak zwrócić uwagę, że
dane te informują o zwyczajowej aktywności mieszkańców, a nie tej podczas powodzi.
W Wojcieszowie przemieszczanie się po mieście podczas tej katastrofy było uniemożliwione zalaniem głównej drogi. I to właśnie osoby najbardziej aktywne najmocniej
odczuły to wymuszone ograniczenie ich mobilności, uzyskały więc one mniej precyzyjną wiedzę o zjawisku, i taka w ich pamięci pozostała.
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Ryc. 3.23. Zależność między odległością od domu do centroidu obszaru wskazanego jako dotknięty powodzią a powierzchnią tego obszaru dla poszczególnych respondentów
Uwagi : kwadratami zaznaczono odpowiedzi z 2014, a kołami – z 2016 r.
Źródło : badania własne.

3.4. Podsumowanie
Przedstawione powyżej analizy danych wskazują, że coś, co nazywamy powodzią, dla
mieszkańców każdej z objętej badaniami miejscowości jest czymś innym, ze względu
na to, jaki był ich kontakt z powodzią, co udało im się zapamiętać i co chcą zachować
w pamięci. Można to zobaczyć na opracowanym i przedstawionym w tym rozdziale
materiale kartograficznym. Pojęcie powodzi i to, co się pod nim kryje, jest więc silnie zróżnicowane dla poszczególnych osób nią dotkniętych. Oprócz różnic między
nimi w każdej z trzech miejscowości udało się dostrzec pewne zależności wynikające
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Ryc. 3.24. Zależność między odległością od domu do najbardziej oddalonego od domu punktu
najczęstszej aktywności a powierzchnią tego obszaru dla poszczególnych respondentów
Uwagi : kwadratami zaznaczono odpowiedzi z 2014, a kołami – z 2016 r.
Źródło : badania własne.

z różnego rodzaju uwarunkowań. Wydaje się, że największe znaczenie ma relacja między ukształtowaniem terenu i doliny rzecznej a układem zabudowy w miejscowości.
Każde miejsce ma swoje charakterystyczne punkty widokowe, w każdej miejscowości
powódź spowodowała inne zniszczenia i w każdym miejscu ograniczyła inne aktywności mieszkańców.
Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na zróżnicowanie postrzeganego rozmiaru i położenia zasięgu wód powodziowych przez poszczególnych mieszkańców są :
1. Charakter zjawiska – powódź błyskawiczna lub powódź z deszczy rozlewnych
( mająca wolniejszy przebieg ), a zwłaszcza długotrwały kontakt z utrudnieniami,
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jakie powodują wody powodziowe, wpływają na zapamiętanie ich zasięgu.
W Wojcieszowie wszystko wydarzyło się tak szybko, że nikt nie potrafił ( pomijając
ograniczenia w przemieszczaniu się po obszarze zalanym ) przyjrzeć się rzeczywistemu rozmiarowi tego zjawiska.
2. Charakterystyka topograficzna obszaru miejscowości i wynikających z niej warunków obserwacji wód powodziowych – najbardziej były one możliwe w Bieruniu,
następnie w Czarnej, a obserwacja zasięgu powodzi w Wojcieszowie okazała się
praktycznie niemożliwa, właśnie ze względu na przebieg drogi, jedynego ciągu
komunikacyjnego łączącego rozległe miasteczko.
3. Wiek i wynikające z niego ograniczenia komunikacyjne, poznawcze osoby
dotkniętej przez powódź – najmniejsze powierzchnie zaznaczone zostały przez
osoby powyżej 70. roku życia, z ograniczoną możliwością poruszania się po okolicy, a z racji wieku z niskimi kompetencjami komunikacyjnymi. Ich obraz powodzi dosłownie ograniczał się do widoku z okna. Niewielki ich kontakt z sąsiadami
lub innymi mieszkańcami powoduje taki właśnie kształt wspomnień o zasięgu
powodzi. Ludzie starsi są przekonani, że musiała ona być większa, ale nie potrafią
zupełnie wskazać, gdzie woda miałaby dotrzeć podczas powodzi. Młodsi mieszkańcy często uzupełniają swój obraz powodzi o wiadomości zdobyte z podróży
związanych z pracą, które są swoistą wizją lokalną, oglądaniem zasięgu wody lub
śladów po niej, kiedy możliwość transportu w okolicy zostaje już przywrócona.
Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, zasięg powodzi korygowany jest
o wiadomości od znajomych oraz z przekazów medialnych i zasobów sieci internet. Wielu respondentów wspominało o oglądaniu zdjęć lub filmów w internecie
( głównie w serwisie YouTube ).
4. Poziom „ bliskości ” problemu powodzi. Najdokładniejsze wskazania obszaru zalanego pochodziły od członków ochotniczych straży pożarnych – mieszkańców miejscowości oraz od osób bezpośrednio zaangażowanych w proces przywracania tam
porządku w miejscowościach ( pracowników firm budowlanych ).
W zebranych danych można odnaleźć fakty mogące zostać uznane za reakcje często powtarzalne wobec powodzi. Mianowicie we wszystkich trzech miejscowościach
okres powodzi to dla powodzian najczęściej czas od momentu zalania do chwili przywrócenia codziennego rytmu życia ( a nie samego ustąpienia wody ), jest on więc zróżnicowany na obszarze jednej miejscowości. W pamięci mieszkańców zapisują się pojęcia, są to często bardzo charakterystyczne obiekty, zdarzenia, które wykorzystują oni,
przywołując wspomnienie powodzi i starając się odtworzyć jej przebieg. Motywacją
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do wspominania powodzi, dla niemal wszystkich badanych, są wzmożone opady
i podnoszenie się stanu wody w rzece.
Najważniejszą zmianą zaobserwowaną we wszystkich obszarach badawczych po
dwóch latach upływających między pierwszą i drugą turą badań jest zmniejszenie
się obszaru wskazywanego przez powodzian. Trudno dokładnie określić przyczyny
tego procesu, z całą pewnością jednak należy stwierdzić, że upływ czasu wpływa na
zmniejszenie obszaru postrzeganego jako zalanego. Oprócz pamięci o przestrzennym
zasięgu powodzi wraz z upływem czasu uwydatnia się znaczenie ogólnej znajomości obszaru, aktywności lokalnej, a co za tym idzie – zdolności szerszego spojrzenia
na swoje otoczenie. Im bardziej dla danego mieszkańca przestrzeń jest miejscem
( Tuan 1987 ), tym lepszą ma pamięć o powodzi, mocniejsze wspomnienia oraz z większą precyzją i dokładnością wskazuje miejsce tej katastrofy.
Upływ czasu od zdarzenia i zmieniające się wspomnienia na temat powodzi wpływają na stopniowe zwiększanie wrażliwości społecznej na powódź. Wymiana informacji mogłaby pomóc w podtrzymaniu tej pamięci, ale :
1. Istnieje bariera po stronie ofiar powodzi ; nie wszyscy mają bowiem ochotę o tym
rozmawiać, głównie ze względu na stres. Często po zapewnieniu ( w mniejszym
lub większym stopniu ) bezpieczeństwa ekonomicznego powodzianie pozostali
bez wsparcia psychologicznego, które w konsekwencji prowadzi ich do unikania i braku zainteresowania wymianą informacji na temat powodzi. Wydaje się,
że chęć rozmowy zależy od stanu psychicznego konkretnego respondenta ; nie
zawsze potrafi on / ona osiągnąć dystans do zjawiska, konieczny, by móc rozmawiać o szczegółach jego przebiegu i powracać do wspomnień, nawet po ośmiu
latach od zdarzenia.
2. Istnieje wiele czynników ekonomicznych ( np. cena ziemi ), które znacznie zmniejszają chęć rozmowy o obszarach objętych powodzią, przyczyniają się one w znacznym stopniu do wyparcia problemu ( i zaprzeczania mu ) na danym obszarze.
Tymczasem sam proces pozyskiwania informacji o zdarzeniu od mieszkańców
ujawniałby ich potrzeby nie tylko materialne ( tak jak dzieje się to dotychczas ),
ułatwiałby bowiem również określenie najważniejszych problemów wynikających
z przeżytego przez nich stresu, powodowałby „ oswojenie ” tematu, a także pomagałby przejść przez trudny okres pogodzenia się ze stratą i obciążeniem psychicznym
wywołanym przez powódź. Działania o takim charakterze na wymaganym poziomie
szczegółowości mogłyby podjąć jedynie instytucje lokalne ( gminy, stowarzyszenia,
szkoły itp. ).
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Wspomniane powyżej trudności powodują, że po jakimś czasie w lokalnych społecznościach wiedza na temat powodzi znacznie się zmniejsza. Osoby, które przeżyły
takie zdarzenie, stopniowo zapominają jego przebieg, a młodsi pozbawieni są łatwo
dostępnych źródeł ( możliwie pełnych ) o lokalnych powodziach. W ten sposób po
kilkudziesięciu latach wcale nie korzysta się z doświadczeń, mogących mieć znaczny
wpływ na radzenie sobie z powodzią.
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Przygotowanie do powodzi wynika nie tylko z postrzegania ryzyka powodziowego
przez mieszkańców terenów zagrożonych, lecz także z wielu uwarunkowań społecznych i ekonomicznych, które określane są mianem wrażliwości społecznej ( social
vulnerability ). Świadomość możliwości wystąpienia klęski żywiołowej nie musi przekładać się na podejmowanie działań zabezpieczających z powodu innych ograniczeń,
np. niedostatecznej wiedzy na temat sposobów przygotowania się, braku środków
finansowych czy problemów zdrowotnych. Rozpoznanie różnych wymiarów wrażliwości społecznej w obszarach zagrożonych powodziami, podejmowane we współpracy ze społecznością lokalną, powinno stanowić ważny element lokalnych planów
zarządzania ryzykiem powodziowym.
W tym rozdziale przedstawiono zarówno rozważania teoretyczne na temat wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe, jak i wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w ośmiu wybranych obszarach badawczych Polski południowej. Głównym
celem tej części badań było określenie czynników wpływających na poziom wrażliwości społecznej, a w konsekwencji na stopień przygotowania do powodzi oraz stwierdzenie, w jakim stopniu są to czynniki o charakterze uniwersalnym, a w jakim stopniu
zależą one od kontekstu lokalnego. W ostatniej części podjęto dyskusję nad możliwością wykorzystania danych zebranych w trakcie badań terenowych w statystycznych
analizach przestrzennych.

4. Wrażliwość społeczna a przygotowanie do powodzi

4.1. Koncepcja wrażliwości społecznej
4.1.1. Źródła koncepcji i pojęcia pokrewne
Sformułowanie koncepcji wrażliwości społecznej oraz rosnące nią zainteresowanie
wiąże się ze zmianami w podejściu do sposobów redukcji ryzyka klęsk żywiołowych.
W kontekście zagrożenia powodziowego odnosi się to do przejścia od tradycyjnie
rozumianej ochrony przeciwpowodziowej z wykorzystaniem technicznych zabezpieczeń do zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględniającego większe zaangażowanie lokalnych społeczności ( Thomas i in. 2013 ; Raška 2015 ; Vávra i in. 2015 ;
Fox-Rogers i in. 2016 ; Konieczny i in. 2016 ). Pierwsze podejście skupia się na fizycznym przebiegu zjawisk katastrofalnych, a jego głównym celem jest ujarzmienie sił
natury, odgrodzenie człowieka i jego działalności od naturalnej zmienności środowiska przy zastosowaniu rozwiązań technologicznych i infrastrukturalnych. Jest też
ściśle powiązane z filozofią scentralizowanego odgórnego zarządzania, z silnie zaznaczoną rolą władz i służb kryzysowych. W opozycji do niego rozwija się paradygmat
oparty na ideach partycypacji społecznej, korzystania z lokalnej wiedzy i umiejętności
oraz współodpowiedzialności mieszkańców za zarządzanie lokalnym środowiskiem
z większym poszanowaniem świata przyrody. Tym samym musi ono uwzględniać
lokalne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, kulturowe i polityczne, w ramach
których funkcjonują zaangażowane podmioty ( Fordham i in. 2013 ).
Zwiększenie partycypacji i współodpowiedzialności mieszkańców terenów zagrożonych pociąga za sobą potrzebę określenia, w jakim stopniu mogą oni poradzić sobie
w razie wystąpienia klęski żywiołowej. Stąd też z tym paradygmatem powiązana jest
koncepcja wrażliwości społecznej, która zwraca uwagę na to, że nie wszyscy mają takie
same zdolności, aby stawić czoło żywiołowi. Wywodzi się ona z bezpośrednich obserwacji wskazujących na to, że skutki tego samego zdarzenia mogą być odmienne dla
różnych jednostek, grup i społeczności, jeżeli chodzi o poziom śmiertelności, konsekwencje zdrowotne, wielkość strat czy stopień naruszenia podstaw funkcjonowania
danej społeczności ( Wisner 2004 ; Fekete i in. 2014 ). Koncepcja ta uznaje tym samym,
że zróżnicowanie społeczne jest odzwierciedlone w możliwościach radzenia sobie z siłą
żywiołu oraz w konsekwencjach, jakie przynosi on jednostkom, grupom i społecznościom ( Kuhlicke i in. 2011a ; por. Cutter 2013 ; Thomas i in. 2013 ). Wrażliwość społeczna odnosi się zatem do uwarunkowań społecznych, kulturowych, ekonomicznych
i politycznych, które stanowią podstawę zróżnicowania społecznego, a w konsekwencji
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wpływają na to, jak poszczególne jednostki, grupy społeczne bądź całe społeczności
potrafią „ przewidzieć katastrofę, poradzić sobie z jej skutkami, stawić opór i powrócić
do stanu sprzed jej wystąpienia ” ( Blaikie i in. 1994 : 9 ).
Ocenę wrażliwości społecznej uznano w międzynarodowych porozumieniach,
m.in. w deklaracji z Hyogo, za niezbędny element działań zmniejszających ryzyko
klęsk żywiołowych na świecie ( UN / ISDR 2004, 2012 ; Cutter 2010 ; Fekete i in. 2014 ).
Zarządzanie ryzykiem powodziowym zgodnie ze zmieniającym się paradygmatem
powinno zatem uwzględniać ocenę zagrożenia, ekspozycji oraz wrażliwości społecznej ( Koks i in. 2015 ). Ten ostatni element pozwala lepiej zrozumieć zachowania ludzi
oraz ich ograniczenia w obliczu zagrożeń naturalnych, a w następstwie poprawić
mechanizmy zarządzania ryzykiem. Taki właśnie sposób myślenia, w coraz większym
stopniu uwzględniający społeczne aspekty zagrożeń naturalnych i klęsk żywiołowych,
staje się również przedmiotem zainteresowania polskich naukowców i praktyków
( Barszczyńska i in. 2005 ; Sowiński 2008 ; Biernacki i in. 2009 ; Adamowski, Kapuścik
2010 ; Żelaziński 2011 ; Rucińska 2012 ; Działek i in. 2013a, b ; Działek, Biernacki 2014 ;
Werner i in. 2015 b ; Konieczny i in. 2016 ).
Koncepcja wrażliwości społecznej koncentruje się w praktyce na rozpoznaniu jednostek lub grup charakteryzujących się ograniczonymi zdolnościami reagowania na
klęskę żywiołową ( reduced capacity – De Marchi, Scolobig 2012 : 322 ), które mogą tym
samym ponieść większe straty i trudniej będzie im powrócić do sytuacji sprzed wystąpienia klęski, gdyż mają mniejszy dostęp do zasobów informacji, motywacji, finansowych, sieci społecznych, organizacyjnych ( Kuhlicke i in. 2011 a ). Zróżnicowanie
społeczne, leżące u źródeł wrażliwości społecznej, może nie tylko się przekładać na
możliwości radzenia sobie z negatywnymi skutkami katastrofy, ale także być powiązane bezpośrednio z ekspozycją na zagrożenie. Niekiedy bowiem grupy gorzej sytuowane mogą być bardziej wystawione na żywioł ( większe lub częstsze zagrożenie )
niż grupy o wyższym statusie w społeczeństwie, które zajmują tereny bezpieczniejsze
( Wisner 2004 ; Walker, Burningham 2011 ; Fielding 2012 ). Rozpoznanie tych różnych
uwarunkowań wrażliwości społecznej powinno pozwolić ocenić z wyprzedzeniem, co
może się zdarzyć w danej populacji w wypadku wystąpienia klęski, a tym samym zaradzić temu, zanim uderzy żywioł ( Tapsell i in. 2010 ).
Teoretycy wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe podkreślają wielowymiarowość tego pojęcia ( Birkmann 2006 a ; Tate 2012 ), które stanowi konstrukt teoretyczny
nieobserwowalny bezpośrednio, ale który można przybliżyć za pomocą licznych
cech stanowiących jego wyznaczniki. Wynikające z tego trudności w definiowaniu
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wrażliwości społecznej, jej powiązań z innymi kategoriami pojęciowymi czy wreszcie
sposobów jej kwantyfikacji stanowią przedmiot ożywionej debaty naukowej. Powstało
już wiele opracowań przeglądowych z zakresu konceptualizacji ( m.in. Thywissen
2006 ; Tapsell i in. 2010 ; Birkmann i in. 2013 ; Thomas i in. 2013 ) i operacjonalizacji
wrażliwości społecznej ( m.in. Birkmann 2006b ; Gall 2007 ; Cutter i in. 2009 ; Fekete
2012 ; Tate 2012 ; Yoon 2012 ; Rufat i in. 2015 ). Wskazywany jest w tych pracach problem błędnego utożsamiania determinantów wrażliwości społecznej z samą wrażliwością społeczną. Stąd też należy oddzielić ideę wrażliwości społecznej jako pewnego
konceptu nadrzędnego określającego niedobory jednostek, grup lub społeczności od
czynników wpływających na jej poziom oraz od potencjalnych skutków. W związku
z tym w niniejszej pracy wykorzystano definicję wrażliwości społecznej na klęski
żywiołowe, która obejmuje zestaw możliwych do zdiagnozowania niedoborów charakterystycznych dla danej jednostki, grupy lub społeczności, wynikających ze zróżnicowania społeczno-ekonomicznego, mogących wpływać na ich możliwość poradzenia
sobie z klęską żywiołową przed jej wystąpieniem, w jej trakcie i po niej, czyli w okresie
przygotowania do zagrożenia, reagowania na klęskę i odbudowy po niej ( ryc. 4.1 ).
W szczególności przedmiotem zainteresowania będzie wpływ wrażliwości społecznej
na poziom przygotowania do powodzi.

Ryc. 4.1. Model relacji między determinantami wrażliwości społecznej, wrażliwością społeczną
oraz jej konsekwencjami na różnych etapach zarządzania ryzykiem klęsk żywiołowych
Źródło : opracowanie własne.

160

4.1. Koncepcja wrażliwości społecznej

Rozważania teoretyczne oraz praktyka badawcza z zakresu wrażliwości społecznej
na klęski żywiołowe opiera się na bogatej tradycji badawczej socjologii nierówności społecznych ( Kuhlicke i in. 2011a ). Analizy zmierzają zwykle do ustalenia wrażliwych grup
społecznych, które z dużym prawdopodobieństwem mogą w nieproporcjonalny sposób
odczuć negatywne skutki zjawisk ekstremalnych (Wisner 2004 ; Tapsell i in. 2010 ; Yoon
2012 ). Poszukiwane są charakterystyki jednostek, grup lub społeczności, które można
powiązać z działaniami mieszkańców (lub ich brakiem ) przed klęską żywiołową, w jej
trakcie lub po niej, np. podczas przygotowań, ewakuacji bądź odbudowy po katastrofie
( Chakraborty i in. 2005 ; Zahran i in. 2008 ; Kuhlicke i in. 2011 a ).
W polskiej literaturze zagadnieniami wrażliwości społecznej i pokrewnych pojęć
zajmowali się badacze z ośrodka krakowskiego ( Działek, Biernacki 2014 ; Działek
i in. 2016 ) i warszawskiego ( Rucińska 2014 a, b, 2015 ; Werner i in. 2015a, b ; Werner,
Kowalewski 2015 ), a także badacze reprezentujący IMGW ( Dumieński, Tiukało 2016 ).
Podejmowali oni zarówno kwestie definicyjne, jak i pomiaru wrażliwości. W pracach tych dyskutowano w szczególności wybór polskiego odpowiednika dla angielskiego określenia vulnerability spośród dwóch propozycji : „ podatność ” lub „ wrażliwość ”. Kwestię tę komplikują koncepcje teoretyczne, które wprowadzają dodatkowe
pokrewne kategorie, np. fragility, sensitivity, susceptibility, dla których z trudem można
znaleźć jednoznaczne polskie odpowiedniki. Zgodnie z propozycją Doroty Rucińskiej
( 2014b ) w niniejszym opracowaniu stosowane jest konsekwentnie określenie „ wrażliwość ”, odnoszące się do bardziej szczegółowych aspektów radzenia sobie z klęskami
żywiołowymi – w tym wypadku do „ wrażliwości społecznej ”, czyli wspomnianych
już wcześniej deficytów wynikających z uwarunkowań społecznych i ekonomicznych.
„ Podatność ” w tym ujęciu traktowana jest „ jako bardziej ogólne zjawisko ( podatności na coś, zarówno w sferze fizycznej, jak i mentalnej, skłonności do, uleganiu czemuś, niewytrzymałości ) ” ( Rucińska 2014b : 134 ), a jako taka nie będzie przedmiotem analiz w niniejszej książce. Wrażliwość społeczna stanowi bowiem jeden z wielu
proponowanych wymiarów wrażliwości ( Tapsell i in. 2010 ; Birkmann i in. 2013 ) –
międzynarodowa strategia redukcji klęsk żywiołowych Narodów Zjednoczonych
( UN International Strategy for Disaster Reduction) oprócz wrażliwości społecznej wymienia również wrażliwość fizyczną (materialnych wytworów człowieka), ekonomiczną
(np. podmiotów gospodarczych) i środowiskową (UN/ISDR 2004; por. Cutter 2013).
Z pojęciem wrażliwości jest związana koncepcja odporności ( resilience ) wywiedziona z nauk o środowisku ( Janssen 2006 ; Fordham i in. 2013 ; Fekete i in. 2014 ).
Pierwotnie odnosiła się ona do reakcji ekosystemu na zaburzenia oraz do jego
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zdolności do samoorganizacji i przystosowania ( Folke 2006 ). Termin ten został później
przeniesiony do badań nad adaptacją do zmian klimatu, a później w kontekście klęsk
żywiołowych także do opisu społecznych aspektów ich występowania. Dennis Mileti
( 1999 : 33 ) zdefiniował odporność społeczną jako zdolność społeczności do „ stawienia
oporu ekstremalnemu zjawisku przyrodniczemu bez poniesienia katastrofalnych strat,
zmniejszenia produktywności czy jakości życia, bez potrzeby otrzymania znaczącej
pomocy spoza społeczności ”. Pojęcie odporności społecznej uznawane jest za tożsame
lub silnie powiązane znaczeniowo z takimi pojęciami, jak zasoby społeczne ( social
capacities ) i zdolność radzenia sobie ( coping capacity ) ( Thywissen 2006 ). Koncepcja
zasobów społecznych, podobnie jak odporności społecznej, koncentruje się na mocnych stronach jednostek, grup, organizacji bądź społeczności, które umożliwiają im
poradzenie sobie z zewnętrznym stresorem, a następnie adaptację do nowej sytuacji.
W ujęciu tym wyróżnia się pięć rodzajów zasobów społecznych : zasoby wiedzy, motywacji, sieci społecznych, ekonomiczne i organizacyjne ( governance ). Rozpoznanie
możliwości wykorzystania tych zasobów oraz ich wzmocnienia uznawane jest za najważniejsze dla budowania odporności jednostek i społeczności ( Kuhlicke i in. 2011 b ;
Werg i in. 2013 ; Kuhlicke, Steinführer 2013, 2015 ).
Toczy się dyskusja nad relacjami między pojęciami wrażliwości społecznej i odporności społecznej, w ramach której można wyróżnić trzy podejścia ( Fordham i in.
2013 ; por. Cutter i in. 2008 ; Zhou i in. 2010 ; Fekete i in. 2014 ; Bergstrand i in. 2015 ).
Pierwsze uznaje obydwie koncepcje za dwie odrębne szkoły myślenia : wrażliwość
związaną bardziej z naukami społecznymi, a odporność – z naukami przyrodniczymi,
drugie traktuje odporność jako komponent wrażliwości, a trzecie uznaje odporność
i wrażliwość za równoprawne. Niektórzy badacze ze względów praktycznych za bardziej wartościowe uważają pojęcie odporności, które w zarządzaniu ryzykiem może
mieć charakter bardziej mobilizacyjny niż wrażliwość, mogąca prowadzić do wtórnej
stygmatyzacji grup wskazywanych jako „ wrażliwe ” ( Tapsell i in. 2010 ; Fekete 2012 ).
W niniejszej pracy przyjęto komplementarność tych pojęć. Koncepcja wrażliwości
społecznej zwraca większą uwagę na słabości i braki, odporności społecznej – na
silne strony i potencjały. Brak wrażliwości nie oznacza jednak wysokiej odporności
na klęskę żywiołową ( Manyena 2006 ; Fordham i in. 2013 ). Konsekwentnie uznano,
że rozpoznanie deficytów ( czyli wrażliwości społecznej ) stanowi niezbędny warunek
wstępny, by myśleć o dalszych działaniach niwelujących niedobory oraz wzmacniających potencjały danej społeczności.
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4.1.2. Taksonomiczne i sytuacyjne ujęcie wrażliwości społecznej
Zazwyczaj do określenia wrażliwości społecznej danej społeczności stosuje się podejście taksonomiczne ( Wisner 2004 ; De Marchi, Scolobig 2012 ). Wykorzystuje ono
z reguły podobny zestaw cech, które mają opisywać grupy bardziej wrażliwe na klęski
żywiołowe i najprawdopodobniej mogące w największym stopniu ucierpieć na skutek
ich wystąpienia ( Yoon 2012 ). Zestaw ten zawiera z reguły dwie grupy „ klasycznych ”
wskaźników wrażliwości społecznej : odnoszących się do cech demograficznych oraz
do wyznaczników statusu społeczno-ekonomicznego ( Flanagan i in. 2011 ; Kuhlicke
i in. 2011a ; Yoon 2012 ; Thomas i in. 2013 ; Werg i in. 2013 ; Rufat i in. 2015 ). Ta pierwsza
obejmuje cechy jednostek przypisane im z urodzenia, np. płeć, wiek, rasę, pochodzenie
etniczne, druga natomiast odnosi się do cech społecznych osiąganych, które jednostka
ma dzięki swojemu działaniu lub na skutek braku działań ( m.in. wykształcenie, zatrudnienie, zawód, dochód, ubóstwo itp. ) ( Yoon 2012 ). Oba te zbiory charakterystyk grup
społecznych opisują bezpośrednio „ wrażliwość ludzi ” ( people’s vulnerability ) w odróżnieniu od cech odnoszących się do „ wrażliwości miejsca ” ( place’s vulnerability ),
charakteryzujących obszar zamieszkiwany przez badane społeczności, np. poziom
urbanizacji, strukturę gospodarczą, poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, charakter zabudowy itp. ( Cutter i in. 2000 ; Cutter 2010 ; Holand i in. 2011 ; Yoon 2012 ).
Wskaźniki wrażliwości miejsca wykorzystuje się jedynie w analizach przestrzennych,
gdzie pośrednio opisują wrażliwość społeczną mieszkańców tych obszarów. Studia
przypadku, w których przedmiotem badania są jednostki lub gospodarstwa domowe,
koncentrują się na wskaźnikach wrażliwości ludzi.
Podejście taksonomiczne uznawano z początku za wartościowe, gdyż zwróciło ono
uwagę stosownym władzom i służbom na przedstawicieli grup społecznych, które
należy uwzględnić w zarządzaniu ryzykiem klęsk żywiołowych, a wcześniej były
pomijane w planach skupiających się głównie na infrastrukturze i funkcjonowaniu
systemu ochrony przeciwpowodziowej ( Wisner 2004 ). Takie ujęcie stało się jednak
z czasem przedmiotem krytyki z kilku powodów. Ignoruje ono bowiem zróżnicowanie wewnętrzne grup uznawanych za wrażliwe : część ich przedstawicieli nie odznacza
się wyższą wrażliwością na klęski żywiołowe, np. nie wszystkie osoby starsze muszą
być wrażliwe, ale tylko te, które znajdują się we „ wrażliwym położeniu ”, np. są izolowane społecznie, gorzej wykształcone, mają problemy zdrowotne ( Wisner 2004 ;
Tapsell i in. 2010 ). W konsekwencji analizy wykorzystujące podejście taksonomiczne,
zwłaszcza biorące pod uwagę jedynie kryteria demograficzne, bez rozpoznania rzeczywistej sytuacji poszczególnych osób i gospodarstw, mogą wprowadzać w błąd
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w rezultacie zaliczenia osób lub gospodarstw dobrze radzących sobie do grup wrażliwych ( false positive ) lub, co gorsza, pominięcia faktycznie wrażliwych osób lub gospodarstw, które nie mieszczą się w żadnej z proponowanych kategorii taksonomicznych
( false negative ) ( De Marchi, Scolobig 2012 ).
Proponowane jest zatem ujęcie sytuacyjne ( situational ) uwzględniające zależność
wrażliwości społecznej od położenia poszczególnych jednostek lub grup ( Wisner
2004 ). Zwraca ono uwagę na to, że czynniki wrażliwości społecznej mogą się
ujawniać w pewnych specyficznych okolicznościach, w tym zależeć od rodzaju zagrożenia. Koncepcja wrażliwości społecznej staje się w konsekwencji bardziej skomplikowana – nie może być już traktowana jako statyczna dyspozycja przedstawicieli grup
wrażliwych ( por. Werg i in. 2013 ), ale musi uwzględniać również jej zmienność czasową, a także do pewnego stopnia jej przypadkowość. Dynamika wrażliwości społecznej może wynikać z trudnych do przewidzenia zdarzeń ( np. zwiększać się w trakcie
krótkotrwałej choroby ), ale może podlegać też bardziej typowym cyklom dobowym,
tygodniowym albo rocznym, kiedy wrażliwość osoby czy gospodarstwa zmniejsza się
lub zwiększa w zależności od sytuacji oraz zasobów dostępnych w danym momencie. Przykładowo większość osób można uznać za bardziej wrażliwe w nocy w czasie
snu. Inną sytuację można zobrazować na przykładzie osób starszych, które w ujęciu
taksonomicznym traktowane są jako z natury bardziej wrażliwe. W ujęciu sytuacyjnym seniorzy pozostający sami w domu w dzień powszedni, gdy inni domownicy
wychodzą do pracy, są wtedy bardziej wrażliwi niż w sobotę lub w niedzielę, kiedy cała
rodzina przebywa razem.
Ujęcie sytuacyjne wskazuje także, że wrażliwość społeczna może być skutkiem
kombinacji kilku czynników, które łącznie leżą u podstaw większego narażenia osób
lub gospodarstw na skutki danego zjawiska, np. ofiarami fali upałów były w szczególności samotne starsze kobiety z ograniczonymi dochodami, które pomimo zaleceń bały się albo nie były w stanie wyjść z domu do odpowiednio przygotowanych
miejsc, a zarazem nie mogły sobie pozwolić na klimatyzację, poza tym zamykały okna
z obawy przed złodziejami ( Wisner 2004 ). Zalecane byłoby zatem poszukiwanie osób
lub gospodarstw domowych w sytuacjach wrażliwych, np. izolacji społecznej, niezrozumienia ostrzeżeń, niechęci do ewakuacji, wynikających z różnych uwarunkowań :
wieku, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego, płci itp., a niekiedy z losowych
okoliczności ( Tapsell i in. 2010 ).
Takie ujęcie jest jednak o wiele trudniejsze do zoperacjonalizowania, zwłaszcza
w rozpowszechnionych obecnie przestrzennych analizach ilościowych. Podejście
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taksonomiczne, choć krytykowane, pozostaje w powszechnym użyciu, gdyż umożliwia wstępne rozeznanie potencjalnej wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe.
Bardziej pogłębione zrozumienie mechanizmów kształtowania wrażliwości społecznej
możliwe jest przy zastosowaniu metod jakościowych, co osiągalne wydaje się jedynie w wypadku analiz za pomocą studiów przypadków. Te dwie strategie badawcze
omówiono szerzej w kolejnym rozdziale. W tej części przedstawiono cechy odnoszące
się do wrażliwości społecznej zgodnie z ujęciem taksonomicznym, tak by zrozumieć,
jak wyjaśniane są relacje między przynależnością do poszczególnych „ grup wrażliwych ” a ich zachowaniem w obliczu potencjalnego zagrożenia. Przedstawiono tylko
charakterystyki „ wrażliwości ludzi ”, a nie „ wrażliwości miejsc ”, gdyż tylko te pierwsze
będą przedmiotem dalszych analiz empirycznych jako bezpośrednie wskaźniki cech
poszczególnych członków społeczności wykorzystane w badaniu ankietowym gospodarstw domowych, a następnie adaptowane do modelu analizy przestrzennej.
Jak już wspomniano, wskaźniki wykorzystywane w analizach wrażliwości społecznej wywodzą się z tradycji badań nad nierównościami społecznymi, stąd też podobne
zbiory zmiennych można odnaleźć w wielu badaniach dotyczących zróżnicowania
społeczno-ekonomicznego, jakości życia, wykluczenia społecznego czy deprywacji ekonomicznej. Badania wrażliwości społecznej na zagrożenia naturalne powinny
uwzględniać jedynie te cechy, które można uznać za wpływające na zachowania ludzi
w obliczu klęski żywiołowej. W konsekwencji mogą to być różne zestawy cech w zależności od analizowanej fazy zarządzania ryzykiem : przygotowania do zagrożenia,
reagowania na klęskę oraz radzenia sobie z jej konsekwencjami i odbudowy po niej
( Kuhlicke i in. 2011a ). Ze względu na to, że w części empirycznej przedmiotem analizy
będą relacje między czynnikami wrażliwości społecznej a stopniem przygotowania do
powodzi, szczególny nacisk położono właśnie na wskazanie powiązań przyczynowo-skutkowych między tymi dwoma zjawiskami. Ukazano jednak również inne aspekty
wpływu tych czynników na zachowania w trakcie wystąpienia zjawiska lub po nim,
takich jak reagowanie na klęskę ( np. skłonność do ewakuacji ) bądź odbudowa po klęsce ( np. dostęp do pomocy ).

4.1.3. Determinanty wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe
Za czynniki w największym stopniu kształtujące wrażliwość społeczną na klęski żywiołowe w ujęciu taksonomicznym uznaje się uwarunkowania ekonomiczne ( poziom
ubóstwa / zamożności ), uwarunkowania demograficzne : płeć, wiek oraz przynależność
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do mniejszości rasowych i etnicznych ( Yoon 2012 ; Thomas i in. 2013 ; Werg i in. 2013 ;
Rufat i in. 2015 ).
Zasoby finansowe, a szerzej status społeczno-ekonomiczny, który oprócz poziomu
zamożności uwzględnia także relacje władzy oraz dostęp do wiedzy i informacji, uznawane są za czynniki w bardzo dużym stopniu wpływające na możliwość przygotowania się na klęskę, odpowiedniego zareagowania na nią oraz powrotu do normalnego
życia po jej wystąpieniu ( Pelling 1997 ; Fothergill, Peek 2004 ; Wisner 2004 ; Bolin 2007 ;
Linnekamp i in. 2011 ; Oulahen i in. 2015 b ; Rufat i in. 2015 ). Choć straty osób uboższych w liczbach bezwzględnych są niższe od szkód ponoszonych na skutek klęski
przez osoby bogatsze, to gdy odniesie się je do całego posiadanego majątku, straty
tych pierwszych mogą się okazać dużo większe, stanowiąc znaczącą część ich dobytku.
Dodatkowo powrót do stanu sprzed klęski może być dla tej grupy trudniejszy, gdyż
ich dochody nie pozwalają im z reguły na wykupienie ubezpieczenia ani na odłożenie
oszczędności, które mogliby wykorzystać na odbudowę ( Cutter i in. 2003 ; Fothergill,
Peek 2004 ). Zdarza się również często, że domy osób o niższych dochodach mogą
być w gorszym stanie technicznym ( większa wrażliwość fizyczna ) lub są one częściej
usytuowane na terenach zagrożonych ( większa ekspozycja ) ze względu na niższą cenę
gruntów lub brak zainteresowania nimi ze strony grup lepiej sytuowanych – w konsekwencji okazują się one bardziej wystawione na uderzenie żywiołu ( Colten 2006 ;
Brouwer i in. 2007 ; Finch i in. 2010 ; Walker, Burningham 2011 ; Fielding 2012 ; Dash
2013 ). Klęska żywiołowa może zatem pogłębić nierówności społeczno-ekonomiczne
( Thywissen 2006 ; McCoy, Dash 2013 ).
Z wielkością zasobów ekonomicznych powiązane są również inne cechy, które
zwiększają wrażliwość społeczną na klęski żywiołowe ( Rufat i in. 2015 ). Spośród
nich wymienić należy : własność domu lub mieszkania ( wynajmujący rzadziej
podejmują działania zabezpieczające, gdyż uważają, że to właściciel jest za to odpowiedzialny ; Cutter i in. 2003 ; Tapsell i in. 2010 ; Wachtendorf i in. 2013 ; Oulahen i in.
2015 b ), posiadanie samochodu ( pomaga w samoewakuacji ), komputera z dostępem
do internetu ( umożliwia dotarcie do zasobów wiedzy ) i telefonu stacjonarnego lub
komórkowego ( ułatwia przekazywanie ostrzeżeń oraz komunikację z innymi mieszkańcami w okresie zagrożenia ). Szczególnie istotne wydaje się powiązanie kapitału
ekonomicznego z kapitałem ludzkim ( poziomem wykształcenia ) oraz społecznym
( sieciami powiązań społecznych, zaufaniem społecznym ), które dodatkowo mogą
zwiększyć lub ograniczyć zdolności reagowania na zagrożenie. Związek między
zamożnością a sieciami społecznymi widoczny jest na przykładzie możliwości
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ewakuowania się z terenu zagrożonego ( Dash 2013 ) : osoby o wyższym statusie
częściej opuszczają miejsca zagrożone, gdyż dysponują większymi możliwościami,
np. posiadają własny środek transportu, mają szersze sieci społeczne, również poza
miejscowością zamieszkania, np. znajomych, u których mogą przeczekać okres
zagrożenia, lub stać je na opłacenie hotelu.
Wracając do kwestii ekonomicznych, warto przytoczyć wyniki Diagnozy społecznej,
według których w 2013 r. blisko 40 % gospodarstw domowych w Polsce z trudnością lub wielką trudnością „ wiązało koniec z końcem ”, a jedynie co dziesiąte miało
dochody na poziomie umożliwiającym oszczędzanie na przyszłość ( Panek, Czapiński
2013 ). Tym samym podejmowanie działań zabezpieczających o charakterze inwestycyjnym, np. wykup dobrowolnych ubezpieczeń, może stanowić dla wielu gospodarstw
poważne wyzwanie. Nawet takie podstawowe wskazówki kierowane do osób na terenach zagrożonych, jak przygotowanie zestawu przetrwania na kilka dni zawierającego
zapas wody, żywności, radio na baterie, latarkę, nie uwzględniają tego, że duża część
społeczeństwa może nie mieć środków, by wydać je na taki, być może tani, ale zbyteczny z ich punktu widzenia, zakup. Pomimo to osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem często nie biorą pod uwagę w planach sytuacji osób o niższym statusie
społeczno-ekonomicznym ( McCoy, Dash 2013 ). Szczególnym przypadkiem grupy
o niskich zasobach ekonomicznych są bezdomni, którzy ze względu na marginalizację
społeczną pozostają niezauważani, a ich skrajnie trudne położenie należałoby również
ująć w działaniach służb ( Wisner 1998 ).
Stopień zamożności jako czynnik wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe bywa
też analizowany na poziomie całych społeczności ( jako wrażliwość miejsca ) : bogatsze
miejscowości bądź gminy mają lepiej przygotowaną infrastrukturę, sieci komunikacji,
służby kryzysowe, ochronę zdrowia ( McCoy, Dash 2013 ).
Z większymi zasobami ekonomicznymi skorelowany jest, jak już wspomniano,
z reguły wyższy poziom wykształcenia ( Rufat i in. 2015 ). Poziom ukończonej formalnej edukacji może się wiązać z lepszym dostępem do informacji, większą wiedzą
na temat zagrożeń, możliwych sposobów przygotowania się do nich oraz lepszym
zrozumieniem napływających informacji ( Cutter i in. 2003 ; Fothergill, Peek 2004 ;
Santos-Hernandez, Morrow 2013 ). Współcześnie coraz ważniejszym kanałem informowania i edukowania w zakresie zagrożeń może być internet ( Roth, Brönnimann
2013 ; Stanbrough 2013 ). Wykluczenie cyfrowe może się łączyć zarówno z niedoborami
kapitału ekonomicznego ( brak komputera z dostępem do internetu ), jak i ludzkiego
( internet jako źródło wiedzy lub rozrywki ).
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Wskazuje się jednak, że formalne wykształcenie nie zawsze przekłada się na lepsze
zrozumienie mechanizmów funkcjonowania świata przyrody. Osoby dobrze wykształcone mogą mieć niewielką wiedzę o zagrożeniach przyrodniczych i sposobach przygotowywania się do nich. W tym względzie wskazać można na różnice między społecznościami miejskimi i wiejskimi. Społeczności utrzymujące się z rolnictwa mogą
mieć większy kontakt ze światem przyrody, zarówno z jej naturalnymi rytmami, jak
i zdarzeniami o charakterze wyjątkowym ( Werner i in. 2015 b ). Obszary wiejskie, poza
obszarami metropolitalnymi, cechują się też większą zasiedziałością. Te dwa czynniki mogą wzmacniać międzypokoleniowy przekaz wiedzy o lokalnych zagrożeniach
( McEwen i in. 2012 ). Z tego także powodu ludność napływająca na tereny zagrożone
uznawana jest za bardziej wrażliwą ( Clark i in. 1998 ; Birkmann, Fernando 2008 ;
McAdoo i in. 2009 ). Jej słabsze zakorzenienie w lokalnej społeczności może też wynikać z mniejszego udziału w lokalnych sieciach społecznych, czego konsekwencje będą
opisane w dalszej części. Inne interpretacje wskazują zaś, że to właśnie zasiedziałą ludność można określić jako bardziej wrażliwą – wynikać to może z jej przywiązania do
miejsca zamieszkania, przyzwyczajenia się do niebezpieczeństwa, a w konsekwencji
jego ignorowania lub zaprzeczania jego istnieniu, co może być następstwem psychologicznego mechanizmu redukcji dysonansu poznawczego ( Willis i in. 2011 ; Działek
2013 a ). W wypadku społeczności utrzymujących się z rolnictwa wskazuje się również
na ich wyższą wrażliwość z powodów wyłącznie ekonomicznych : ich dochody są zwykle niższe, a podstawy ich bytowania wydają się bardziej narażone, kiedy żywioł niszczy ich źródło utrzymania ( uprawy, inwentarz żywy ). Przykłady większej wrażliwości
tego rodzaju grup pochodzą z badań w krajach rozwijających się : rybaków w Sri Lance
( Birkmann, Fernando 2008 ) oraz rolników w Ghanie ( Armah i in. 2010 ).
Wspomniane już sieci powiązań społecznych wskazywane są jako szczególnie
istotne w trakcie ewakuacji ( Adeola 2009 ), ponieważ ułatwiają przekazywanie ostrzeżeń oraz umożliwiają wykorzystanie kontaktów przy poszukiwaniu miejsca ewakuowania się. Są też ważne w fazie przygotowań, gdyż mogą usprawnić przekazywanie
wiedzy na temat zagrożenia oraz sposobów przygotowywania się ( Murphy 2007 ;
Harvatt i in. 2011 ; Działek i in. 2013 b ). Silny kapitał społeczny wiążący ( rozumiany
jako powiązania rodzinne, przyjacielskie, sąsiedzkie ) charakterystyczny dla bardziej
zasiedziałych społeczności umożliwia wzmocnienie pamięci społecznej o powodzi,
dzielenie się opowieściami, doświadczeniami z przygotowywania się do niej i reagowania na żywioł. Kapitał społeczny pomostowy, reprezentowany m.in. przez lokalne
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stowarzyszenia1, pozwala natomiast tworzyć więzi między osobami pochodzącymi
z różnych środowisk, np. dotychczasowymi i nowymi mieszkańcami ( Berke i in. 1993 ;
Bolin, Stanford 1998 ; Hawkins, Maurer 2010 ). Zasoby obu form kapitału społecznego
mogą ułatwiać podejmowanie wspólnych działań zabezpieczających oraz większe
zaangażowanie w oddolne przedsięwzięcia we współpracy z instytucjami publicznymi
( Dynes 2002 ; Adger 2003 ; Nakagawa, Shaw 2004 ; Murphy 2007 ; Knapik 2013 ), co
jest istotnym elementem wspomnianego we wstępie do tego rozdziału nowego paradygmatu w zarządzaniu ryzykiem klęsk żywiołowych. Dodatkowo należy pamiętać, że
doświadczenie klęski może wzmocnić lub osłabić lokalne więzi społeczne (Adler 2014).
Niektóre obserwacje wskazują jednak, że w pewnych warunkach sieci społeczne,
zwłaszcza te o wiążącym charakterze, mogą działać wykluczająco, zwiększając dodatkowo wrażliwość grup już wrażliwych ( Kaniasty, Norris 1995 ; Pelling 1998 ; Aldrich
2011 ; Chomsri, Sherer 2013 ). Dostęp do bardziej rozbudowanej sieci powiązań społecznych, wykraczających poza społeczność lokalną, związany jest często ze statusem
społeczno-ekonomicznym, i pogłębia tym samym nierówności wynikające z poziomu
dochodów, edukacji i władzy ( Cutter i in. 2003 ; Elliot i in. 2010 ).
Spośród uwarunkowań demograficznych i kulturowych, które w największym stopniu
mają kształtować wrażliwość społeczną na klęski żywiołowe, wymienia się przynależność
do mniejszości etnicznej lub rasowej, płeć i wiek. Cechy te są często przyjmowane jako
wyznaczniki grup wrażliwych, choć ich wrażliwość wynika w dużej mierze z deficytów
omówionych wcześniej zasobów kapitału ekonomicznego, ludzkiego bądź społecznego.
Większa wrażliwość przedstawicieli etnicznych grup mniejszościowych często bierze się z ich ograniczonych zasobów finansowych, co związane jest m.in. z tym, że
imigranci wykonują zwykle gorzej płatne zawody. Dodatkowo ich mniejsza odporność
może wynikać z niższej pozycji w relacjach władzy, z barier językowych ograniczających dostęp do informacji, a także ze specyficznych dla niektórych grup uwarunkowań kulturowych ( Cutter i in. 2003 ; Wang i in. 2012 ; Dash 2013 ). Mniejszości mogą
mieć kłopot ze zrozumieniem informacji o zagrożeniach podawanych w języku grupy
dominującej – dotyczy to zarówno przygotowania do zagrożenia, jak i okresu ostrzegania i ewakuacji oraz wsparcia i odbudowy po klęsce. Mogą być one z jednej strony
ofiarami marginalizacji i stereotypów innych członków społeczności oraz instytucji
odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, a z drugiej – jako osoby nieufne wobec
Należy zaznaczyć, że w Polsce w wielu mniejszych społecznościach część lokalnych organizacji może stanowić przejaw kapitału społecznego wiążącego, a nie pomostowego.
1
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władz mogą nie zwracać uwagi na oficjalne ostrzeżenia, poprzestawać na przekazie
informacji w grupach rodzinnych i sąsiedzkich lub unikać poszukiwania informacji
w urzędach czy nie starać się o pomoc po wystąpieniu zjawiska ( zwłaszcza w sytuacji nielegalnego pobytu ). W szczególnych sytuacjach uwarunkowania kulturowe
i religijne mogą oddziaływać na postrzeganie ryzyka, interpretowanie ostrzeżeń oraz
zachowanie przedstawicieli grup mniejszościowych ( Dash 2013 ). Kwestie zróżnicowania etnicznego dla wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe nie są tak istotne
w dość homogenicznym społeczeństwie polskim, choć w dużych miastach rosnąca
obecność różnych grup etnicznych, w tym turystów, powinna skłonić władze lokalne
do poszerzenia komunikacji w zakresie ryzyka o inne języki.
Czynniki kulturowe mają szczególnie duże znaczenie w kształtowaniu się relacji między płciami oraz przypisywanym im cechom, oczekiwaniom, zachowaniom,
stereotypom i rolom płciowym, określanymi mianem płci społeczno-kulturowej.
Rozważania teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych nie przynoszą jednoznacznych odpowiedzi co do roli płci w radzeniu sobie podczas klęsk żywiołowych, tak
by można stwierdzić, czy to kobiety, czy mężczyzn należy uznać za bardziej wrażliwe
osoby ( Kuhlicke i in. 2011a ; Tobin-Gurley, Enarson 2013 ; Rufat i in. 2015 ). Nierówności
między płciami przejawiają się bowiem na wiele sposobów. Na wyższą wrażliwość
kobiet mogą wskazywać różne, w zależności od społeczeństwa, nierówności w wysokości zarobków, dostępie do edukacji, poziomie bezpieczeństwa, udziale w życiu
społecznym, w strukturach władzy i w podejmowaniu decyzji. Ze względu na niższe
dochody oraz większą odpowiedzialność spoczywającą na kobietach w zakresie opieki
nad rodziną mogą one gorzej radzić sobie w sytuacji kryzysu i po jego wystąpieniu
( Cutter i in. 2003 ). Ponadto kobiety mogą być ofiarami przemocy w sytuacji anomii
społecznej po klęsce żywiołowej. Ważne wydaje się również to, że mają one mały
udział w zarządzaniu ryzykiem klęsk żywiołowych w zwykle zmaskulinizowanych
strukturach władzy i służb kryzysowych ( Enarson i in. 2007 ; Tobin-Gurley, Enarson
2013 ). Jednocześnie mogą odgrywać większą rolę w tworzeniu nieformalnych więzi
sąsiedzkich i sprzyjać działaniom oddolnym ( Steinführer, Kuhlicke 2007 ). Wynikać
to może też z tego, że, przynajmniej w polskim społeczeństwie, kobiety odznaczają się
wyższym poziomem wykształcenia, co dotyczy także obszarów wiejskich.
Wskazywane są również sytuacje, kiedy to mężczyźni mogą się odznaczać wyższą
wrażliwością na klęski żywiołowe, co wynika z dominujących stereotypów męskości.
Kobiety, uznawane za odpowiedzialne za opiekę nad rodziną, częściej reagują zgodnie z zaleceniami służb i podejmują ewakuację, mężczyźni zaś odpowiedzialni za
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dobytek pozostają zwykle w domach pomimo nakazu opuszczenia zagrożonego miejsca. Nakłada się na to większa tolerancja ryzyka ( Gustafson 1998 ; Finucane i in. 2000 ),
skutkująca zwiększonym udziałem młodych mężczyzn wśród ofiar powodzi ( Ashley,
Ashley 2008 ; Lowe i in. 2013 ). Większa skłonność do ryzyka może prowadzić też
do ignorowania zagrożenia i niezabezpieczania się przed powodzią. Po wystąpieniu
żywiołu mężczyźni mogą natomiast odczuwać poważniejsze konsekwencje traumy,
gdyż podświadomie czują, że poszukiwanie wsparcia psychologicznego mogłoby
zostać uznane za niemęskie ( Tobin-Gurley, Enarson 2013 ).
Kolejnym głównym czynnikiem wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe jest wiek
( Peek 2013 ). Z reguły wraz z wiekiem zwiększają się zasoby jednostek, które pozwalają
stawić czoło klęskom żywiołowym – wzrastają bowiem ich wiedza, doświadczenie, status, zasoby finansowe i zasięg sieci społecznych. Wyższą wrażliwością społeczną mają
się charakteryzować w największym stopniu dwie grupy wiekowe : osoby bardzo młode
oraz starsze ( Cutter i in. 2003 ; Birkmann, Fernando 2008 ; Ashley, Ashley 2008 ; Kuhlicke
i in. 2011a ; Peek 2013 ; Werner i in. 2015 b ). Dzieci są częściej ofiarami śmiertelnymi
klęsk żywiołowych o nagłym przebiegu, np. trzęsień ziemi, tsunami, powodzi błyskawicznych. W wypadku wydarzeń o mniej gwałtownym charakterze, np. huraganów, fali
upałów, są one mniej narażone, gdyż, jak już wspomniano, rodzice częściej niż osoby
bezdzietne decydują się na ewakuację (Peek 2013 ). Bez względu na przebieg zjawiska
dzieci mogą ucierpieć na skutek problemów emocjonalnych i zdrowotnych związanych
np. z pogorszeniem się dostępu do opieki medycznej po wystąpieniu klęski żywiołowej.
W skrajnych sytuacjach dzieci, niekiedy osierocone po katastrofie, mogą paść ofiarą
przemocy, w tym seksualnej, lub handlu ludźmi. W okresie przygotowawczym można
jednak zakładać, że rodziny z dziećmi powinny być bardziej zmotywowane do podjęcia
działań zabezpieczających, by chronić swoje potomstwo. Same dzieci wskazywane są
jako istotny czynnik wzmacniający więzi lokalne, mogą też sprzyjać angażowaniu dorosłych w wymianę informacji oraz edukację powodziową dzięki programom szkolnym,
a także w trakcie wspólnego spędzania czasu wolnego ( Walker i in. 2012 ). Dzieci są jednak rzadko traktowane jako odbiorcy komunikatów na temat zagrożeń, gdyż przyjmuje
się, że odpowiedzialność za nie ponoszą rodzice. Niemniej wiele dzieci przez znaczną
część tygodnia jest oddzielonych od swoich rodziców, np. gdy przebywają w szkole,
same w domu, bawią się na podwórku lub w skrajnych przypadkach są bezdomne
( Peek 2013 ). Stąd też istotne mogą być działania edukacyjne dotyczące lokalnych zagrożeń skierowane do najmłodszych mieszkańców, które w dłuższej perspektywie mogą
służyć również osobom dorosłym ( Biernacki i in. 2009 ).
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Osoby starsze są nieproporcjonalnie częściej ofiarami klęsk żywiołowych bez
względu na ich przebieg ( Jonkman i in. 2009 ; Peek 2013 ). Problemy wieku starczego
( ograniczona mobilność, problemy ze słuchem i wzrokiem, zaburzenia uwagi, pamięci,
postrzegania, podejmowania decyzji ) mogą być wyzwaniem na etapie komunikowania
ryzyka, ostrzegania przed zagrożeniem, w trakcie ewakuacji, a także w okresie pomocy
i odbudowy po klęsce, kiedy z różnych powodów mogą powodować wykluczenie ich
przy rozdzielaniu pomocy. W konsekwencji wszystko to może się przekładać na niższy poziom przygotowania tych osób do powodzi. Dodatkowo ich większa wrażliwość
może wynikać z ograniczeń finansowych, z reguły niższego poziomu wykształcenia,
społecznej izolacji zmniejszającej wsparcie społeczne, mniejszego dostępu do informacji na temat klęsk, w tym wykluczenia cyfrowego coraz bardziej istotnego w sytuacji rosnącego znaczenia komunikacji internetowej i mobilnej. Osoby starsze mogą
też być mniej skłonne opuścić teren zagrożony ze względu na silne przywiązanie do
miejsca zamieszkania lub z braku pewności, czy ktoś się nimi zaopiekuje, czy będą
dostępne ich leki itp. ( Peek 2013 ; Chau i in. 2014 ; Meyer 2017 ). Na korzyść mniejszej
wrażliwości tej grupy przemawia natomiast ich większe doświadczenie życiowe, wynikające z dłuższego zamieszkiwania na danym terenie, obejmujące często doświadczenie wcześniejszych powodzi.
Z obecnością dzieci oraz osób starszych powiązane są również inne czynniki wrażliwości społecznej, które w analizach tego zjawiska są traktowane jako odrębne cechy.
Niższy poziom zdrowotności, obejmujący m.in. niepełnosprawność, ograniczoną
mobilność lub przewlekłe choroby, wskazywany jako jeden z takich czynników, może
dotyczyć nie tylko gospodarstw z seniorami ( Davis i in. 2013 ; Chau i in. 2014 ; Twigg
2014 ; Rufat i in. 2015 ). Gospodarstwa osób w wieku poprodukcyjnym należą często do
kategorii gospodarstw małych – jedno- lub dwuosobowych, które mogą mieć ograniczone zasoby, by same sprostać przygotowaniu się do powodzi ( Cutter i in. 2003 ;
Tapsell i in. 2010 ; Wachtendorf i in. 2013 ; Chau i in. 2014 ). Do tej grupy zaliczyć można
też gospodarstwa samotnych rodziców lub singli. Podobnie większe gospodarstwa są
uznawane za bardziej wrażliwe, gdyż mogą być „ obciążone demograficznie ” osobami
w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym, a tym samym dysponować mniejszymi zasobami finansowanymi.
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4.2. Podejścia badawcze w analizach wrażliwości
społecznej na klęski żywiołowe
Przedstawione w poprzednim podrozdziale rozważania teoretyczne stanowią podstawę do systematycznego omówienia podejść stosowanych do określania poziomu
wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe. Strategie badawcze próbują uwzględniać
podnoszone tam kwestie złożoności tego pojęcia oraz jego zmienności i uzależnienia
od kontekstu i sytuacji. Zwykle bowiem wrażliwość społeczna jest traktowana jako stała
dyspozycja osób lub grup wynikająca z ich cech społeczno-demograficznych, podczas
gdy teoretycy wskazują na jej dynamikę, zależną od kombinacji różnych czynników :
sytuacji oraz cech i przebiegu danej klęski żywiołowej. Zmieniająca się w czasie i wielowymiarowa wrażliwość społeczna z trudem poddaje się rygorom kwantyfikacji
( Cutter i in. 2003 ; De Marchi, Scolobig 2012 ; Tate 2012 ; Oulahen i in. 2015 a ; Rucińska
2015 ), stąd też potrzeba kompromisu między kompleksową i dynamiczną naturą tego
zjawiska a podejmowanymi próbami jego pomiaru. Najczęściej zakłada się zatem, że
jest ona niezmienna i przypisana do przedstawionych już cech opisujących szeroko
rozumiane zróżnicowanie społeczne. „ Pomiar ” wrażliwości społecznej wykorzystuje
zatem zwykle ujęcie taksonomiczne, a nie sytuacyjne. W konsekwencji jego wyniki
należy traktować z ostrożnością jako pewne przybliżenie rzeczywistości.
Przełożenie postulatów teoretycznych na prace empiryczne było na tyle utrudnione,
że wskazywano na brak „ systematycznych, przejrzystych i zrozumiałych procedur
badawczych ” ( Birkmann 2006 b : 55 ). Rosnące zainteresowanie koncepcją oraz podejmowanie kolejnych badań w różnych krajach doprowadziło do częściowego odrzucenia tego zarzutu. Zdaniem niektórych badaczy udało się osiągnąć metodologiczny
konsensus w zakresie oceny wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe ( Rufat i in.
2015 ), inni natomiast twierdzą, że „ rozwój mierników i modeli wrażliwości społecznej
jest nadal na wczesnym etapie ” ( Cutter 2013 : 1089 ).
W kilku już miejscach wymieniano dwa główne podejścia badawcze ( ryc. 4.2 ) stosowane w literaturze przedmiotu : studia przypadku populacji zagrożonych klęskami
naturalnymi oraz modelowanie przestrzenne wrażliwości społecznej na podstawie
danych statystycznych, głównie spisowych ( Rufat i in. 2015 ). Pierwsze wykorzystuje
różnego rodzaju ilościowe i jakościowe metody badań społecznych ( badania ankietowe, indywidualne wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe, obserwacje, warsztaty, badania w działaniu ) do wnikliwego przestudiowania wybranych
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Ryc. 4.2. Podejścia badawcze w analizie wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe
Źródło : opracowanie własne.

społeczności wystawionych na działanie żywiołu. Ich celem jest ukazanie prawidłowości, którym podlegają jednostki, gospodarstwa domowe lub społeczności, zwłaszcza
przez wyjaśnianie mechanizmów ich zachowań oraz ich ograniczeń przed katastrofą,
w jej trakcie i po niej. Metodologia studiów przypadków jest szczególnie stosowana
w wypadku zjawisk, których przebieg może zależeć od lokalnego kontekstu, takich
właśnie jak wrażliwość społeczna na klęski żywiołowe ( Cutter 2013 ). I choć pojedyncze badania nie mogą być podstawą do wyciągania ostatecznych wniosków na temat
danego zjawiska, to metaanaliza wielu tego rodzaju przedsięwzięć badawczych może
prowadzić do pewnych uogólnień ( Ford i in. 2010 ). Drugie podejście opiera się na ilościowych analizach przestrzennych, których celem jest określenie zróżnicowania jednostek administracyjnych pod kątem potencjalnej wrażliwości społecznej i jej różnych
wymiarów ( Cutter 2013 ). Pierwsze może w szerszym zakresie uwzględniać zależność
wrażliwości społecznej od sytuacji, choć w większości badań zarówno studia przypadków, jak i analizy przestrzenne koncentrują się na taksonomicznym ujęciu wrażliwości
społecznej ( Rufat i in. 2015 ).
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Między tymi dwoma nurtami badań powinno, zdaniem niektórych autorów, istnieć
silniejsze powiązanie ( Rufat i in. 2015 ). Badania prowadzone bezpośrednio w zagrożonych społecznościach powinny umożliwić testowanie ( falsyfikację ) propozycji teoretycznych lub wskazywanie mechanizmów kształtowania się wrażliwości społecznej
( Ford i in. 2010 ), a następnie powinny się przekładać na dobór i ważenie wskaźników wykorzystywanych w ilościowych indeksach potencjalnej wrażliwości społecznej oraz w ich interpretacji. Tak jednak nie jest, gdyż zdecydowana większość analiz przestrzennych wykorzystuje nieomalże ten sam zestaw głównych wskaźników,
wynikających z teorii wrażliwości społecznej, bez ich ważenia, stosując w dodatku
addytywne metody konstruowania wskaźników syntetycznych ( Kuhlicke i in. 2011a ;
De Marchi, Scolobig 2012 ; Fekete 2012 ; Rufat i in. 2015 ). W konsekwencji analizy ilościowe krytykowane są za ich oderwanie od pojmowania wrażliwości społecznej jako
zjawiska związanego z konkretnym miejscem i zbiorowością zamieszkującą w danym
kontekście geograficznym i społecznym ( place-based understanding of social vulnerability ) ( De Marchi, Scolobig 2012 ). Jej poziom określany jest wyłącznie na podstawie danych statystycznych dla całego zbioru analizowanych jednostek administracyjnych bez zwracania szczególnej uwagi na to, co rzeczywiście dzieje się w terenie.
Wyjątkiem są prace Alexandra Feketego ( 2009, 2010 ), który do doboru wskaźników
wykorzystał wyniki badań ankietowych wśród powodzian. Inne rozwiązanie przyjęli
Greg Oulahen i współpracownicy ( 2015 a ), a mianowicie rezultaty analiz przestrzennych skonsultowali oni z przedstawicielami miejskich instytucji odpowiedzialnych za
zarządzanie ryzykiem. Lokalni eksperci ( przedstawiciele władz, organizacji pozarządowych, mieszkańców, naukowców ) konsultowali również dobór i wagę wskaźników,
a także wyniki analiz w badaniach Dulala Chandry Roya i Thomasa Blaschkego ( 2015 )
przeprowadzonych w Bangladeszu.
Te dwa ujęcia różnią się zatem założeniami : analizy przestrzenne traktują wrażliwość społeczną oraz jej czynniki jako oddziaływające w taki sam sposób na zachowania ludzi bez względu na kontekst lokalny, studia przypadków natomiast odnoszą się
wyłącznie do uwarunkowań lokalnych bez roszczenia sobie pretensji do uniwersalności wyników ( Oulahen i in. 2015a ). Studia te przynoszą niekiedy niejednoznaczne
wyniki, co sprawia kłopoty zwolennikom modelowania przestrzennego ( Rufat i in.
2015 ). Chodzi nie tylko o zestaw czynników wrażliwości społecznej istotnych w kontekście danego zagrożenia oraz ich relatywną wagę, ale niejednokrotnie wątpliwości dotyczą kierunku wpływu poszczególnych czynników na wrażliwość społeczną.
Wyniki wielu badań wykazały, że niektóre czynniki mogą wzmacniać odporność na
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klęski żywiołowe, podczas gdy w koncepcjach teoretycznych uznawano je za zwiększające wrażliwość. Dodatkową trudnością w powiązaniu omawianych podejść jest
również to, że wiedzę zebraną w trakcie badaniach jakościowych nie zawsze można
przełożyć na „ język ” wskaźników ilościowych ( Fekete 2009 ; Rucińska 2015 ).
Te rozbieżności mogą wynikać z odmiennych podejść stosowanych przez naukowców, a także z dynamicznej natury badanego zjawiska, sprawiającej, że różne czynniki
wrażliwości społecznej ujawniają swoje odmienne znaczenia w różnych fazach zarządzania ryzykiem – przed katastrofą, w jej trakcie, bezpośrednio po niej podczas odbudowy czy kilka lat po jej wystąpieniu ( por. Kuhlicke i in. 2011a ). Można domniemywać,
że różnice te nie są li tylko rezultatem odmiennych strategii badawczych, lecz w dużej
mierze właśnie kontekstualności klęsk żywiołowych – wynikają bowiem ze zróżnicowanych cech zjawiska w danym miejscu, jego specyficznego przebiegu, skali i skutków
w poszczególnych społecznościach. Dodatkowo kontekst dla wrażliwości społecznej
na klęski żywiołowe tworzą zależne od ścieżki rozwojowej uwarunkowania społeczne,
kulturowe, ekonomiczne, polityczne i instytucjonalne – na poziomie ponadnarodowym, krajowym, regionalnym bądź lokalnym ( Mitchell i in. 1989 ; Kuhlicke i in. 2011a ;
Fordham i in. 2013 ).
Tym samym możliwości prostego przeniesienia i replikowania istniejących indeksów wrażliwości społecznej do innych skal i kontekstów geograficznych oraz dokonywania porównań międzynarodowych mogą być poważnie ograniczone ( De Marchi,
Scolobig 2012 ; Holand, Lujala 2012 ; Rucińska 2015 ). Postulaty stworzenia porównywalnych i powtarzalnych zestawów wskaźników ( Cutter i in. 2003 ) wydają się w tej
sytuacji trudne lub wręcz niemożliwe do zrealizowania. I choć nie sposób nie zgodzić
się ze stwierdzeniem, że „ istnieje poważna luka pomiędzy kontekstualną kompleksowością ukazywaną w badaniach jakościowych a uogólnionymi miarami ilościowymi
uzyskiwanymi dzięki indeksom wrażliwości społecznej ” ( Rufat i in. 2015 : 1 ), to wydaje
się jednak dyskusyjne, czy jest to w ogóle możliwe w świetle zmienności tego zjawiska w czasie i przestrzeni. Uogólnianie wyników badań prowadzonych w konkretnych
obszarach, zwykle dotkniętych wcześniej klęską, a więc bez waloru reprezentatywności, do stworzenia zestawu ważonych wskaźników wrażliwości społecznej nie można
uznać za satysfakcjonujące rozwiązanie.
Wątpliwości te mogą prowadzić do podważenia sensu dokonywania analiz zróżnicowania przestrzennego wrażliwości społecznej, choć mogą one służyć wyznaczeniu
obszarów i grup wymagających dodatkowej uwagi decydentów przed katastrofą, w jej
trakcie i po jej wystąpieniu ( Birkmann 2006b ; Queste, Lauwe 2006 ; Cutter, Finch 2008 ;
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Khan 2012 ; Yoon 2012 ). Modele przestrzenne potencjalnej wrażliwości społecznej
należy traktować jednak jako wstępne rozeznanie, wymagające pogłębienia w dalszych
analizach – w przeciwnym razie mogą one wprowadzać w błąd decydentów i służby.
Przykładowo konfrontacja wyników modelowania przestrzennego przeprowadzonego dla Vancouver z opiniami praktyków wykazała duży stopień niezgodności –
„ generalnie [ praktycy – J.D. ] nie zgadzali się z rezultatami, które uznawali za technikę
analiz statystycznych wykonywaną zdalnie bez uwzględnienia wiedzy praktycznej lub
lokalnej ” ( Oulahen i in. 2015 a : 487 ).
W dalszej części tego rozdziału omówiono strategie badawcze stosowane w obu
podejściach, a wnioski z nich wykorzystano w analizie wyników badań ankietowych
przeprowadzonych w ośmiu obszarach Polski południowej, a następnie w modelowaniu przestrzennym. Cele tej analizy będą zarówno poznawcze, jak i metodologiczne.
Ma ona posłużyć do przetestowania omówionych podejść badawczych w kontekście
wątpliwości podnoszonych pod ich adresem, a w szczególności kwestii uniwersalności
bądź kontekstualności czynników wrażliwości społecznej. Powinna przynieść odpowiedź na pytanie, czy o stopniu przygotowania do powodzi decyduje taki sam zestaw
czynników wrażliwości społecznej na powódź, czy też wpływ ten ma raczej charakter
kontekstualny, wynikający z lokalnych uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych ? Na tej podstawie będzie można w kolejnym etapie ocenić możliwość
wykorzystania studiów przypadku w modelowaniu przestrzennym. Pytanie metodologiczne brzmi zatem następująco : czy możliwe i słuszne jest tworzenie na podstawie
studiów przypadku zgeneralizowanego modelu wrażliwości społecznej z wykorzystaniem danych statystycznych, opisującego większy zbiór jednostek, czy jednak zróżnicowanie kontekstualne wyklucza stosowanie tego rodzaju modeli ?

4.2.1. Studia przypadków
Badania wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe w ramach studiów przypadków
są stosunkowo rzadko prowadzone w porównaniu z bardziej rozpowszechnionymi
i do pewnego stopnia zestandaryzowanymi analizami przestrzennymi. W ilościowych
badaniach geograficznego zróżnicowania wrażliwości społecznej autorzy opierają się
na porównywalnych danych wtórnych dostępnych w statystykach publicznych w różnych państwach, a w ramach studiów przypadków – generują dane pierwotne, których
zakres wynika niekiedy z wąsko zakreślonych celów i pytań badawczych ( np. dotyczących wrażliwości konkretnych grup – kobiet, osób starszych, mniejszości etnicznych ).

177

4. Wrażliwość społeczna a przygotowanie do powodzi

Stąd też przy niewielkiej liczbie prac empirycznych i odmiennych strategiach badawczych trudno o porównywalność wyników tych badań. Służą one natomiast testowaniu hipotez odnośnie do czynników wrażliwości społecznej proponowanych w rozważaniach teoretycznych, a w konsekwencji mogą się przyczynić do poprawy podejść
stosowanych w modelowaniu przestrzennym. Wydaje się jednak, że pozorna łatwość
dokonywania analiz z użyciem danych statystycznych przesłoniła wielu naukowcom
poważne braki tej metody ( Oulahen i in. 2015 a ), przy niewielkim stopniu wykorzystania badań o charakterze lokalnym.
Przegląd tego rodzaju badań pokazuje, że w dużej części są one realizowane
w słabiej rozwiniętych częściach globu, często przez ekspertów z Europy Zachodniej,
Stanów Zjednoczonych, Australii, RPA we współpracy z miejscowymi naukowcami,
którzy znają lokalny język i kulturę. Wymienić tu można m.in. prace prowadzone
przez Marka Pellinga ( 1997 ) w Gujanie, Jörna Birkmanna i Nisharę Fernanda ( 2008 )
na Sri Lance, Haakona Leina ( 2009 ) w Bangladeszu, Fredericka Armaha i współpracowników ( 2010 ) w Ghanie, Floortje Linnekamp i współpracowników ( 2011 )
w Gujanie i Surinamie, Shitangsu Kumara Paula i Jayanta Kumara Routraya ( 2011 )
w Bangladeszu, Elizabeth Jordan ( 2012 ) w Indiach, Ming-Zhu Wanga i współpracowników ( 2012 ) w Chinach, Murata Taşa i współpracowników ( 2013 ) w Turcji, Moipone
M. Letsiego i Stefana W. Graba ( 2015 ) w Lesotho. Christian Kuhlicke i współpracownicy ( 2011a ) stwierdzają, że w kontekście europejskim tego rodzaju pogłębione badania należą do rzadkości, z większymi tradycjami w tym zakresie jedynie w Wielkiej
Brytanii. Jednym z wyjątków są badania niemieckich naukowców w zlewni Muldy
( Steinführer, Kuhlicke 2007 ). W Stanach Zjednoczonych tego rodzaju badania na
poziomie społeczności lokalnych spotkały się z większym zainteresowaniem dopiero
po katastrofalnym huraganie Katrina ( Rufat i in. 2015 ), który ujawnił wiele grup społecznych nieproporcjonalnie dotkniętych jego skutkami. Tej katastrofie poświęcono
liczne szczegółowe studia dotyczące m.in. wrażliwości mniejszości rasowych i etnicznych, uboższych grup społecznych ( np. Elliott, Pais 2006 ; Chen i in. 2007 ).
Globalne różnice w zakresie stosowania opisanych wyżej dwóch podejść badawczych
wynikają głównie z dostępności wiarygodnych materiałów statystycznych w różnych
częściach świata. Stosunkowo łatwy dostęp do dużej liczby danych spisowych skłania
naukowców z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych do częstszego prowadzenia
analiz przestrzennych bez podejmowania czaso- i pracochłonnych badań ankietowych
czy wywiadów. Bogactwo źródeł statystycznych może dawać jednak złudne przekonanie o zyskiwaniu szerokiego obrazu zróżnicowania wrażliwości społecznej na klęski
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żywiołowe i sugerować ograniczony, a być może nawet zafałszowany obraz tego zjawiska. Stąd też bierze się potrzeba rozwijania badań o charakterze studiów przypadków, gdyż mogą one przynieść pogłębione zrozumienie mechanizmów kształtowania się wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe. Oprócz bardziej tradycyjnych
ilościowych i jakościowych metod społecznych szerzej powinno się wykorzystywać
„ badania w działaniu ” ( participatory action research ). Przykładowo Ben Wisner
( 2004 ) wskazywał, że rozwinięciem podejścia taksonomicznego i sytuacyjnego
w analizach wrażliwości społecznej może być podejście kontekstualne i proaktywne,
w ramach którego mieszkańcy, opierając się na propozycjach klasyfikacji czynników
wrażliwości, mogą określić swoje słabe i mocne strony oraz zdolności do radzenia
sobie z zagrożeniem.
W ramach studiów przypadków badacze wykorzystują różne metody badawcze :
najczęściej badania ankietowe, gdzie odpowiedzi respondentów na pytania traktuje
się jako wskaźniki w analizach ilościowych ( np. Birkmann, Fernando 2008 ; Siegrist,
Gutscher 2008 ; Taş i in. 2013 ), rzadziej zaś badania wyłącznie o charakterze jakościowym ( wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe, obserwację uczestniczącą ) ( np. Alexander 2013 ; Chomsri, Sherer 2013 ). Zwykle stosują oni triangulację
metod ilościowych i jakościowych ( np. Anderson-Berry 2003 ; Lein 2009 ; Armah i in.
2010 ; Kuhlicke i in. 2011a ; Paul, Routray 2011 ; De Marchi, Scolobig 2012 ; Oulahen
i in. 2015 b ), np. poprzez wykorzystanie wyników badań jakościowych do stworzenia
kwestionariuszy ankiet albo do wyjaśnienia i zrozumienia wyników badań ankietowych dzięki wywiadom, warsztatom itp. Niekiedy wyniki zebrane w ramach studiów
przypadków łączone są z dostępnymi danymi statystycznymi. Przykładowo Letsie
i Grab ( 2015 ) uwzględnili rezultaty badań ankietowych jako dodatkowe wskaźniki
w modelu przestrzennym wrażliwości przestrzennej, łącząc je z danymi statystycznymi. Oulahen i współpracownicy ( 2015 a ) wykorzystali wywiady i badania ankietowe
wśród praktyków do ważenia wyników wcześniej przeprowadzonych analiz przestrzennych. Analizy danych zebranych w trakcie badań lokalnych o charakterze ilościowym często poprzestają na stosunkowo prostym opisie częstości odpowiedzi lub na
określeniu podstawowych zależności z użyciem tabel krzyżowych lub analizy korelacji
( np. Kuhlicke i in. 2011a ; Oulahen i in. 2015b ), a zdecydowanie rzadziej z zastosowaniem analizy regresji ( np. Elliot, Pais 2006 ). Dane jakościowe natomiast służą badaczom do wykrycia prawidłowości w zachowaniach mieszkańców i służb na terenach
zagrożonych oraz do wskazania typowych postaw i mechanizmów działania w sytuacji
zagrożenia klęską ( np. De Marchi, Scolobig 2012 ).
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4.2.2. Modelowanie przestrzenne
Analizy przestrzenne prowadzą do określenia zróżnicowania geograficznego czynników wrażliwości społecznej oraz poszczególnych jej wymiarów, a zwłaszcza do
wskazania obszarów, gdzie dochodzi do nakładania się wielu jej wymiarów, co tym
bardziej może utrudniać mieszkańcom poradzenie sobie z potencjalną klęską żywiołową ( Rucińska 2015 ). Tworzone modele odnoszą się albo do ogólnej wrażliwości
społecznej na różnego rodzaju klęski ( np. Cutter i in. 2003 ), albo do konkretnych
zagrożeń istotnych w danej części świata : powodzi ( np. Fekete 2009, 2010 ), huraganów
( np. Yoon 2012 ), trzęsień ziemi ( np. Armaș, Gavriș 2013, 2016 ) itp.
Procedura badawcza wymaga podjęcia wielu decyzji od tych dotyczących umocowania teoretycznego, doboru wskaźników, ich przetworzenia, w tym ważenia, aż do
uzyskania końcowego wskaźnika syntetycznego ( Gall 2007 ; Tate 2012 ; Rucińska 2015 ).
Każda z podjętych decyzji oddziałuje bowiem na rozkład przestrzenny badanego zjawiska : szczególnie duży wpływ na końcowy wynik ma dobór oryginalnych zmiennych
oraz ich ważenie ( Jones, Andrey 2007 ).
W pierwszym, zasadniczym, etapie kompletowany jest zestaw zmiennych ( Oulahen
i in. 2015 a ), które stanowią odzwierciedlenie zależności teoretycznych, względnie
zostały przetestowane w pracach empirycznych. Autorzy przyjmują różne strategie :
dobierając „ klasyczne ” wskaźniki wrażliwości społecznej stosowane we wcześniejszych pracach ( Kuhlicke i in. 2011a ), by zaadaptować opracowane tam syntetyczne
indeksy w innych kontekstach narodowych lub do innego rodzaju zagrożeń, albo
dodając nowe wskaźniki, wynikające ze specyfiki zjawiska, badanego obszaru lub
dostępności danych. W tym drugim wypadku porównywalność wyników jest ograniczona ( Gall 2007 ; Werner i in. 2015 b ). Zwykle autorzy zdają się kierować dostępnością
danych statystycznych, maksymalizując ich liczbę. Do wyjątków należą prace, w których z bogactwa zmiennych dobierane są tylko te, które w toku innych badań empirycznych uznano za istotne dla określonego kontekstu wrażliwości społecznej. Takim
wyjątkiem są wspomniane prace Feketego ( 2009, 2010 ), który wykorzystał wyniki
badania ankietowego przeprowadzonego wśród powodzian przez innych badaczy.
Na podstawie regresji logistycznej określił on, które cechy społeczno-ekonomiczne
wpływały na zachowania poszkodowanych w trakcie powodzi ( np. na ewakuację ).
Czynnikom, które się okazały istotne w analizie regresji, przypisano dostępne w statystykach publicznych wskaźniki i je wykorzystano następnie w analizie przestrzennej.
Przyjmowane przez znakomitą większość autorów rozbudowane zestawy zmiennych mają odzwierciedlać kompleksowość badanego pojęcia, zawierając wskaźniki
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odnoszące się do różnych jego wymiarów istotnych w odmiennych kontekstach.
Rdzeń większości badań stanowią jednak zmienne opisujące wrażliwość ludzi przez
ich cechy społeczno-demograficzne, status społeczno-ekonomiczny i poziom zdrowotności. Nieco rzadziej uwzględniane są inne grupy wskaźników, m.in. te odnoszące
się do postrzegania ryzyka, poziomu życia w badanych jednostkach przestrzennych
( wrażliwość miejsca ) oraz własności mieszkań ( Rufat i in. 2015 ). Rozbieżności definicyjne sprawiają, że autorzy różnią się w uwzględnianiu niektórych zmiennych jako
wskaźników wrażliwości społecznej, np. percepcji ryzyka, którą można traktować jako
czynnik natury psychologicznej, a nie charakterystykę społeczną badanych jednostek.
Za dyskusyjny można również uznać dobór wskaźników, które mają opisywać zwiększoną wrażliwość społeczną na klęski żywiołowe, podczas gdy wyniki badań empirycznych przynoszą wyniki niejednoznaczne lub wskazujące na mniejszy poziom
wrażliwości jednostek lub grup o danej charakterystyce.
Eric Tate ( 2012 ) i D. K. Yoon ( 2012 ) wyróżnili dwie główne strategie doboru zmiennych oraz ich przetwarzania w celu uzyskania wskaźników syntetycznych wrażliwości
społecznej na klęski żywiołowe. Podejście dedukcyjne opiera się na wynikach rozważań teoretycznych – przyjętej definicji wrażliwości społecznej oraz jej wymiarów,
dla których wybiera się odpowiednie wskaźniki. W tym podejściu autorzy przyjmują
z reguły niewielką liczbą cech, które powinny mieć charakter niezależny i rozłączny,
ale postulat ten często nie jest spełniony. Podejście indukcyjne preferuje natomiast dobór
większej liczby zmiennych, wynikających z koncepcji wrażliwości społecznej, które
następnie poddaje się analizom statystycznym, żeby zbadać powiązania między nimi.
W podejściu dedukcyjnym stosowane są różne procedury normowania cech : standaryzację, normalizację z użyciem wartości maksymalnej oraz unitaryzację z zastosowaniem wartości minimalnych i maksymalnych dla każdej z cech ( por. Runge 2007 ;
Werner i in. 2015 b ). Przetworzone wartości cech są następnie sumowane, co w rezultacie daje syntetyczny wskaźnik wrażliwości społecznej. Niekiedy tworzone są indeksy
cząstkowe opisujące poszczególne wymiary wrażliwości społecznej, zgodnie z przyjętym przez badacza ujęciem teoretycznym.
Przy tworzeniu indeksu syntetycznego autorzy stoją przed decyzją o ważeniu
wskaźników wchodzących w jego skład, gdyż nawet intuicyjnie można stwierdzić, że
pewne czynniki mają większy, a inne mniejszy wpływ na kształtowanie się wrażliwości
społecznej. Zdecydowana większość autorów nie dokonuje jednak ważenia wskaźników, optując za modelami addytywnymi ( Garbutt i in. 2015 ; Rufat i in. 2015 ; Werner
i in. 2015 b ), co uzasadniają brakiem jednoznacznej wiedzy co do wagi poszczególnych
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wymiarów ( Cutter i in. 2003 ; Oulahen i in. 2015 a ). Proponowanym wyjściem z tej
sytuacji jest wykorzystanie do ważenia ocen innych badaczy lub praktyków ( Lee i in.
2013 ; Oulahen i in. 2015 a ), zwykle jednak bez konsultowania tych decyzji ze społecznościami, których analizy te dotyczą ( Garbutt i in. 2015 ).
Podejście dedukcyjne znalazło zastosowanie w wielu pracach, m.in. wykorzystali je :
–– Susan L. Cutter i współpracownicy ( 2000 ) w kontekście zagrożeń naturalnych
w jednym z hrabstw Karoliny Południowej,
–– Sue Tapsell i współpracownicy ( 2002 ) do opisu zagrożeń powodziowych w Wielkiej
Brytanii,
–– Shuang-Ye Wu i współpracownicy ( 2002 ) do badania zagrożeń sztormowych na
wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych,
–– Jayajit Chakraborty i współpracownicy ( 2005 ) do opracowania wskaźnika wrażliwości społecznej w czasie ewakuacji,
–– Timothy W. Collins i współpracownicy ( 2009 ) w kontekście zagrożeń naturalnych
w metropolii Ciudad Juárez-El Paso na pograniczu meksykańsko-amerykańskim,
–– Barry E. Flanagan i współpracownicy ( 2011 ) w odniesieniu do obszarów, które
ucierpiały na skutek uderzenia huraganu Katrina,
–– D.K. Yoon ( 2012 ) w opisie zagrożeń naturalnych w Stanach Zjednoczonych na
wybrzeżu Atlantyku i Zatoki Meksykańskiej,
–– Yi Ge i współpracownicy ( 2013 ) do przedstawienia zagrożeń naturalnych w delcie
rzeki Jangcy w Chinach,
–– Elena-Ana Popovici i współpracownicy ( 2013 ) do opisu wrażliwości na powódź
w wiejskich obszarach Rumunii,
–– Pui Hing Chau i współpracownicy ( 2014 ) w kontekście wrażliwości społecznej na
klęski żywiołowe osób starszych w Hongkongu i Nowym Jorku ( w tym przypadku
każdą z cech podzielono na decyle, przypisując im wartości od 1 do 10, a następnie
zsumowano ),
–– Kurtis Garbutt i współpracownicy ( 2015 ) charakteryzujący wrażliwość na powódź
w angielskim hrabstwie Norfolk ( w tym wypadku znormalizowane wartości zmiennych zostały przekształcone na zmienne zero-jedynkowe w zależności od tego, czy
wartość ta przekraczała, bądź nie, wartość średnią dla Anglii i Walii ),
–– Piotr Werner i współpracownicy ( 2015 a, 2015 b ) w odniesieniu do wrażliwości
społecznej na klęski żywiołowe w Polsce na poziomie powiatów ( wykorzystano
zmienne o charakterze demograficznym, społecznym i gospodarczym, opisujące
zarówno wrażliwość ludzi, jak i wrażliwość miejsc ),
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–– Devendra K. Yadav i Akhilesh Barne ( 2017 ) do oceny wrażliwości społeczno-ekonomicznej na cyklony w nadbrzeżnej części stanu Odisha w Indiach.
W podejściu indukcyjnym najczęściej stosowana jest analiza składowych głównych,
jedna ze statystycznych metod wielowymiarowej analizy danych. Matematyczna transformacja dużej liczby skorelowanych ze sobą zmiennych pozwala sprowadzić je do
mniejszego zbioru niezależnych składowych przy jak najmniejszej utracie informacji.
Nowe zmienne opisują ukrytą strukturę zjawiska, którą oryginalne wskaźniki przybliżały w niedoskonały sposób, a którą można wywnioskować ze związków między
pierwotnymi danymi.
Podejście indukcyjne coraz częściej stosuje się w sytuacji, gdy podejście dedukcyjne
krytykowane jest za zbytnie uzależnienie od potencjalnie stronniczego doboru zmiennych dokonywanego przez autorów. W swoich pracach wykorzystali je m.in. następujący badacze :
–– George E. Clark i współpracownicy ( 1998 ) do opisu zagrożeń sztormowych na
wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych,
–– Susan L. Cutter i współpracownicy ( 2003 ) do opracowania indeksu wrażliwości
społecznej ( Social Vulnerability Index, SoVI ) na zagrożenia naturalne dla wszystkich hrabstw Stanów Zjednoczonych ( często adaptowanego i testowanego przez
innych autorów ),
–– Lisa Rygel i współpracownicy ( 2006 ) do prezentacji zagrożeń sztormowych w czasie huraganów w Stanach Zjednoczonych,
–– Derek Azar i David Rain ( 2007 ) w kontekście zagrożeń powodziowych na Portoryko,
–– Scott Baum i współpracownicy ( 2008 ) w odniesieniu do zagrożeń powodziowych
na wschodnim wybrzeżu Australii,
–– Christopher Burton i Susan L. Cutter ( 2008 ) do opisu zagrożenia powodziowego
w Kalifornii,
–– Alexander Fekete (2009, 2010) dla zagrożeń powodziowych w Niemczech (podkreślano już wyjątkowość podejścia tego badacza, który przeprowadził analizę składowych
głównych na zmiennych dobranych, opierając się na wynikach badania ankietowego),
–– José Manuel Oliveira Mendes ( 2009 ) do prezentacji zagrożeń naturalnych w środkowej Portugalii,
–– Christina Finch i współpracownicy ( 2010 ) do oceny wpływu wrażliwości społecznej
na odbudowę dzielnic Nowego Orleanu dotkniętych przez huragan Katrina,
–– Nathan Wood i współpracownicy ( 2010 ) do opisu zagrożenia przez tsunami na
zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych,
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–– Mathew C. Schmidtlein i współpracownicy ( 2010 ) w kontekście zagrożeń sejsmicznych w Karolinie Południowej,
–– Ivar Svare Holand i współpracownicy ( 2011 ) do przedstawienia zagrożeń naturalnych w Norwegii z wyznaczeniem dwóch wskaźników odnoszących się do wrażliwości ludzi i miejsc,
–– Shabana Khan ( 2012 ) do analizy zagrożeń naturalnych na Nowej Zelandii,
–– Eric Tate ( 2012 ) i D.K. Yoon ( 2012 ) do porównania wyników otrzymanych metodami dedukcyjnymi,
–– Iuliana Armaș i Alexandru Gavriș ( 2013, 2016 ) zajmujący się zagrożeniami sejsmicznymi w Bukareszcie,
–– Tiodora Hadumaon Siagian i współpracownicy ( 2014 ) w kontekście wrażliwości
społecznej na klęski żywiołowe w prowincjach Indonezji,
–– w Chinach prace Yong-Ling Zhang i Wen-Jiao You ( 2014 ) do opisu wrażliwości społecznej na powódź w dorzeczu Huaihe, Jianyi Huang i współpracownicy
( 2015 ) podejmujący temat wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe w regionie Pekin – Tiencin – Hebei, a także Hongjian Zhou i współpracownicy ( 2014 ) oraz
Saini Yang i współpracownicy ( 2015 ) w kontekście wrażliwości społecznej na klęski
żywiołowe dla całego kraju na poziomie powiatów dla lat 1980 i 2010,
–– Moipone M. Letsie i Stefan W. Grab ( 2015 ) do scharakteryzowania wrażliwości
społecznej na klęski żywiołowe w górskich obszarach Lesotho ( z wykorzystaniem
zarówno danych statystycznych, jak i danych zebranych przez autorów ),
–– Paulo Fernandez i współpracownicy ( 2016 ) do badania wrażliwości fizycznej
i społecznej na powódź w rejonach statystycznych w mieście Vila Nova de Gaia
w Portugalii ( dodatkowo zastosowano analizę skupień do zgrupowania jednostek
o podobnym poziomie wrażliwości ),
–– Li-San Hung i współpracownicy ( 2016 ) do analizy wrażliwości rodzin i gospodarstw
domowych na powodzie sztormowe w jednym z hrabstw Florydy,
–– Jublee Mazumdar i Saikat Paul ( 2016 ) przedstawiający wrażliwość mieszkańców
wschodniego wybrzeża Indii na uderzenia cyklonów,
–– Jonathan Remo i współpracownicy ( 2016 ) w kontekście wrażliwości społecznej na
powódź mieszkańców stanu Illinois w USA,
–– Vincent David Corvin Heß ( 2017 ) w odniesieniu do wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe w austriackim kraju związkowym Styrii ( dodatkowo wyniki analizy
głównych składowych wykorzystano w analizie regresji dla wielkości strat na skutek
klęsk żywiołowych ).
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Zaletą podejścia indukcyjnego jest to, że przeprowadzona transformacja danych
radzi sobie z korelacją poszczególnych wskaźników cząstkowych wrażliwości społecznej niosących często podobny zakres informacji, który jest wielokrotnie powtarzany w indeksach syntetycznych uzyskanych z zastosowaniem metod dedukcyjnych.
Problemem może być jedynie interpretacja otrzymanych w toku analizy składowych.
Trudność może sprawiać również porównywanie wyników różnych badań – zastosowanie nawet tego samego zestawu zmiennych początkowych w różnych zbiorach
jednostek przestrzennych dawać będzie inne wyniki, które odzwierciedlą odmienne
powiązania między wskaźnikami charakterystyczne dla danego kontekstu lokalnego.
Będzie to jednak zaleta w porównaniu z ujęciem dedukcyjnym, które zakłada całkowitą uniwersalność stosowanych w badaniu wskaźników. Oba te podejścia opierają
się na teoretycznych konstruktach wrażliwości społecznej, odzwierciedlając jedynie
statystyczne zależności między zmiennymi, nie zaś rzeczywiste powiązania między potencjalnymi czynnikami wrażliwości społecznej a faktycznymi zachowaniami
osób zagrożonych klęskami żywiołowymi. Pewną poprawę mogłoby przynieść wzięcie pod uwagę, o ile to możliwe, doboru i ważenia wskaźników na podstawie badań
w ramach studiów przypadków albo oparte na ocenach eksperckich uwzględniających
wyniki badań jakościowych ( wywiadów, warsztatów, badań partycypacyjnych ) ( por.
Werg i in. 2013 ; Oulahen i in. 2015 a ; Roy, Blaschke 2015 ) lub bezpośrednio na podstawie wyników analiz ilościowych np. badań ankietowych ( por. Fekete 2009, 2010 ).
Tego rodzaju próby zostaną podjęte w dalszej części pracy w rozdziale empirycznym,
w którym przedstawiono testowanie różnych podejść w modelowaniu przestrzennym.
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4.3. Wrażliwość społeczna a poziom przygotowania
do powodzi w wybranych obszarach Polski
południowej
4.3.1. Charakterystyka przebadanych gospodarstw domowych
Badanie wrażliwości społecznej na powódź przeprowadzono w czerwcu i lipcu 2014 r.
w ośmiu obszarach Polski południowej, w miejscowościach, które ucierpiały w rezultacie powodzi w ciągu kilkunastu lat poprzedzających badanie, w większości na skutek
powodzi latem 2010 r. Od zdarzeń, które nawiedziły badane obszary, minęło zatem co
najmniej kilka lat – wystarczający czas, by je przemyśleć, wyciągnąć z nich wnioski
i wprowadzić stosowne zmiany w przygotowaniu zarówno samych gospodarstw domowych, jak i władz lokalnych. Pytania dotyczyły różnych kwestii związanych z przebiegiem powodzi, której doświadczyli respondenci, z jej konsekwencjami, różnymi
sposobami przygotowywania się do potencjalnej powodzi w przyszłości. Odnosiły się
także do uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, które w świetle rozważań teoretycznych mogą wpływać na większą lub mniejszą wrażliwość społeczną na powódź.
Ważną inspiracją przy tworzeniu kwestionariusza ankiety były badania przeprowadzone w zlewni Muldy w Niemczech w ramach projektu FLOODsite ( Steinführer,
Kuhlicke 2007 ).
Przebadane obszary charakteryzowały się różną wielkością miejscowości ( wsie,
małe i średnie miasta ), odmienną częstością występowania powodzi ( jedna duża lub
kilka większych powodzi i podtopień ) oraz zróżnicowanym charakterem i przebiegiem powodzi (gwałtowne powodzie górskie, powodzie nizinne o dłuższym okresie
koncentracji fali powodziowej). Doboru dokonano na podstawie zestawienia pozyskanego z urzędów wojewódzkich na temat wielkości strat powodziowych w mieniu
publicznym. Ze względu na niekompletność tych danych uzupełniono je informacjami
z innych źródeł, w tym z wykorzystaniem bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami
służb kryzysowych. Wybrane miejscowości położone są, co przedstawiono w rozdziale 2,
w regionach zróżnicowanych zarówno pod względem fizycznogeograficznym, historii
i przebiegu powodzi, jak i uwarunkowań historycznych, społecznych i ekonomicznych.
Łącznie przebadano 809 gospodarstw domowych, z czego 726 ucierpiało
bezpośrednio na skutek powodzi, a w 82 nie odnotowano strat głównie dlatego, że
ich mieszkańcy na tereny zalewowe przeprowadzili się dopiero po ostatniej większej
powodzi. W tej części, o ile nie zaznaczono inaczej, zdecydowana większość wyników
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prezentowana jest dla gospodarstw, które doświadczyły negatywnych skutków powodzi. Badania prowadzili przeszkoleni ankieterzy bezpośrednio w gospodarstwach
domowych – kwestionariusze ankiety były wypełniane przez ankieterów na podstawie wywiadu przeprowadzonego z mieszkańcami domostwa. W większości obszarów
ankieterzy starali się dotrzeć do wszystkich gospodarstw poszkodowanych na skutek
powodzi i prowadzili wywiady kwestionariuszowe przez kilka dni o różnych porach.
W obszarach, gdzie liczba poszkodowanych była wyższa ( okolice Kłodzka i Lądka-Zdroju, Słupiec i okolice, osiedla Tarnobrzega ), badania ankietowe prowadzono
w różnych częściach terenów zalanych przez powódź aż do uzyskania co najmniej
100 wypełnionych kwestionariuszy w każdym.
Liczba gospodarstw domowych przebadanych w poszczególnych obszarach wyniosła od 79 do 124 ( tab. 4.1 ). Wśród nich od kilku do kilkunastu procent stanowiły wspomniane gospodarstwa domowe położone na terenach zalewowych, które nie ucierpiały na skutek powodzi ( tab. 4.2 ). Jedynie w Budzowie i Zembrzycach odsetek ten był
większy z racji dłuższego okresu, który upłynął od powodzi z 2001 r.
Warto zwrócić uwagę na różnice w charakterystykach demograficznych i społeczno-ekonomicznych przebadanych gospodarstw w poszczególnych obszarach. Część
z nich w dalszej części tego rozdziału testowano jako potencjalne czynniki wrażliwości
społecznej na powódź. W większości wypadków wartości te są zbieżne z danymi statystycznymi na poziomie gmin przedstawionymi w rozdziale 2.
Widoczne jest zróżnicowanie przeciętnej wielkości badanych gospodarstw domowych ( tab. 4.2 ) : najmniejsze są w dwóch sudeckich obszarach, największe zaś w Słupcu
i okolicach oraz w Brzostku, Pilźnie i okolicach. Struktura wielkości przebadanych
gospodarstw jest zgodna z obserwowanymi w tym zakresie tendencjami regionalnymi
oraz z występującymi w jednostkach osadniczych różnej wielkości ( Gospodarstwa
domowe … 2014 ). Struktura płci członków badanych gospodarstw także w dużym
stopniu odpowiada wartościom współczynników feminizacji w gminach. Największy
udział kobiet stwierdzono w Bieruniu i w Tarnobrzegu, a najmniejszy – w Słupcu
i okolicach.
Struktura wiekowa członków badanych gospodarstw domowych w poszczególnych obszarach badawczych jest również zróżnicowana ( ryc. 4.3 ). Największy odsetek
osób w wieku poprodukcyjnym odnotowano w wiejskich okolicach Kłodzka i Lądka-Zdroju. Jest on znacząco wyższy od udziału tej grupy wiekowej w ludności całej gminy
określonej na podstawie statystyk publicznych. W pozostałych obszarach udział takich
osób jest zbliżony do poziomu w całej gminie. Najmniejsze udziały osób starszych
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Tab. 4.1. Miejscowości, w których prowadzono badania ankietowe

Obszar badań
D1 – Bogatynia

D2 – okolice
Kłodzka
i Lądka-Zdroju

Gmina

Bogatynia
Lądek-Zdrój

miasto

Lądek-Zdrój

Radochów

wieś

Kłodzko

Bieruń

M1 – Budzów
i Zembrzyce

Budzów

M3 – Słupiec
i okolice

P1 – Brzostek,
Pilzno i okolice

P1 – Brzostek,
Pilzno i okolice

P2 – osiedla
Tarnobrzega

Zembrzyce
Tuchów

Szczucin

miasto

Liczba
przebadanych
gospodarstw
domowych
94
1
22

Trzebieszowice

wieś

23

Krosnowice

wieś

13

Ołdrzychowice
Kłodzkie

wieś

25

Żelazno

wieś

23

Bieruń

miasto

79

Budzów

wieś

54

Jachówka

wieś

20

Zembrzyce

wieś

35

Tuchów

miasto

93

Burzyn

wieś

20

Dąbrówka Tuchowska

wieś

11

Borki

wieś

2

Maniów

wieś

11

Słupiec

wieś

47

Wadowice Górne

Zabrnie

wieś

21

Czermin

Ziempniów

wieś

5

Brzostek

miasto

31

Kamienica Dolna

wieś

13

Klecie

wieś

10

Brzostek

Pilzno

Tarnobrzeg

Źródło : badania własne.
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Rodzaj
miejscowości

Bogatynia

S1 – Bieruń

M2 – Tuchów
i okolice

Miejscowości,
w których prowadzono
badania

Zawadka Brzostecka

wieś

3

Skurowa

wieś

3

Pilzno

miasto

Bielowy

wieś

Strzegocice

wieś

Sielec

osiedle

24

Sobów

osiedle

28

Wielowieś

osiedle

27

Zakrzów

osiedle

27

36
6
2
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Tab. 4.2. Charakterystyka przebadanych gospodarstw domowych w poszczególnych obszarach
Gospodarstwa domowe
które na skutek powodzi
Obszar badawczy

ogółem

poniosły
straty

nie poniosły
strat
[%]

D1 – Bogatynia
D2 – okolice Kłodzka i Lądka-Zdroju
S1 – Bieruń

Średnia
liczba osób
w gospodarstwie
domowym

Odsetek
kobiet
[%]

94

89,3

10,7

3,1

51,7

107

93,4

6,6

3,2

49,8

79

93,7

6,3

4,0

56,0

M1 – Budzów i Zembrzyce

109

71,5

28,5

3,9

49,4

M2 – Tuchów i okolice

124

87,9

12,1

3,8

51,6

M3 – Słupiec i okolice

86

97,7

2,3

4,2

48,4

P1 – Brzostek, Pilzno i okolice

104

93,2

6,8

4,3

50,6

P2 – osiedla Tarnobrzega

106

94,3

5,7

3,6

53,1

Ogółem

809

89,7

10,3

3,8

51,2

Źródło : badania własne.

Ryc. 4.3. Struktura wiekowa członków przebadanych gospodarstw domowych w poszczególnych obszarach
Uwagi : dotyczy wszystkich przebadanych gospodarstw.
Źródło : badania własne.
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w badanych obszarach stwierdzono w Bogatyni oraz w Tuchowie i okolicach. Stopień
zróżnicowania tych obszarów pod względem udziału osób w wieku przeprodukcyjnym jest zdecydowanie mniejszy ( od 17 % w Tarnobrzegu do 21,2 % w Słupcu i okolicach ). Największe obciążenie demograficzne ludnością w wieku nieprodukcyjnym
w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym odnotowano w Kotlinie Kłodzkiej
( 77 osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym ) oraz
w Słupcu i okolicach ( 70 ), najniższe natomiast w Tuchowie i okolicach ( 49 ) oraz
w Bogatyni ( 51 ). Wartość tego wskaźnika dla całej Polski wyniosła w 2014 r. 58,8.
Jeszcze większe różnice między obszarami stwierdzono w zakresie struktury wykształcenia dorosłych członków przebadanych gospodarstw domowych
( ryc. 4.4 ). Największy odsetek osób z wykształceniem średnim i wyższym odnotowano w Tuchowie i okolicach, w Tarnobrzegu oraz w Budzowie i Zembrzycach.
Niższym poziomem wykształcenia ( przewagą osób z wykształceniem zasadniczym

Ryc. 4.4. Struktura wykształcenia dorosłych członków gospodarstw domowych w poszczególnych obszarach
Uwagi : dotyczy wszystkich przebadanych gospodarstw.
Źródło : badania własne.
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zawodowym, gimnazjalnym lub niższym ) charakteryzują się natomiast mieszkańcy
Słupca i okolic oraz dwóch sudeckich obszarów.
Praca poza rolnictwem oraz własna działalność gospodarcza poza rolnictwem
stanowi główne źródło utrzymania dla około 3⁄5 badanych gospodarstw domowych
w trzech karpackich obszarach ( ryc. 4.5 ). Udział tych źródeł dochodów jest również
wysoki w trzech badanych miastach : Bieruniu, Bogatyni i Tarnobrzegu, choć tam znaczącą grupę stanowią gospodarstwa domowe utrzymujące się z rent i emerytur niektórych członków rodziny. Szczególnie wysoki odsetek ( aż 55 % ) gospodarstw utrzymujących się z tych świadczeń odnotowano w okolicach Kłodzka i Lądka-Zdroju. Wynika
to z jednej strony z dużego udziału osób starszych, a z drugiej strony z gorszej sytuacji
na lokalnym rynku pracy. Najbardziej specyficzny pod względem źródeł dochodów
gospodarstw domowych okazuje się Słupiec wraz z sąsiednimi wsiami, gdzie bardzo

Ryc. 4.5. Główne źródła utrzymania przebadanych gospodarstw domowych w poszczególnych
obszarach
Uwagi : dotyczy wszystkich przebadanych gospodarstw.
Źródło : badania własne.
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duża grupa osób (zwłaszcza w porównaniu z pozostałymi obszarami) utrzymuje się z rolnictwa. Mieszkańcy tego obszaru stosunkowo najczęściej określają swoją sytuację finansową jako niewystarczającą na zaspokojenie podstawowych potrzeb (ryc. 4.6). Najlepiej
natomiast swoją sytuację oceniają mieszkańcy Budzowa i Zembrzyc oraz Bierunia.

Ryc. 4.6. Ocena stopnia zaspokojenia podstawowych potrzeb w przebadanych gospodarstwach
domowych
Uwagi : dotyczy wszystkich przebadanych gospodarstw.
Źródło : badania własne.

4.3.2. Doświadczenie powodzi – konsekwencje i wsparcie społeczne
Przebadane obszary można podzielić na trzy grupy pod względem częstości, z jaką
powodzie nawiedzały gospodarstwa domowe na położonych w nich terenach zalewowych ( ryc. 4.7 ). Czynnik ten ma duże znaczenie w kształtowaniu zachowań mieszkańców, wpływając na ich postrzeganie ryzyka oraz podejmowanie działań zabezpieczających. W pierwszej grupie znalazły się Bogatynia i Bieruń – w obu tych miastach
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Ryc. 4.7. Częstość występowania strat powodziowych w gospodarstwach domowych w ciągu
ostatnich kilkunastu lat
Źródło : badania własne.

zdecydowana większość badanych ucierpiała tylko raz podczas jednej katastrofalnej powodzi. Do drugiej grupy zaliczono trzy obszary ( Tuchów i okolice, Budzów
i Zembrzyce oraz osiedla Tarnobrzega ), w których zbliżona liczba gospodarstw była
poszkodowana albo przez jedną powódź, albo przez wielokrotne tego typu kataklizmy.
W trzech ostatnich obszarach duża część badanych ( około ¾ ) deklarowała, że w ciągu
ostatnich kilkunastu lat wielokrotnie padła ofiarą żywiołu.
Bez względu na częstość występowania powodzi respondenci poproszeni zostali
o wskazanie jednego zdarzenia powodziowego, które przyniosło w ich gospodarstwie
domowym najwięcej strat. Do tej właśnie powodzi odnosili się badani, opisując w dalszej części badania swoje przygotowanie do zagrożenia oraz skutki żywiołu, który ich
nawiedził. W Bogatyni, Tuchowie, Słupcu oraz Tarnobrzegu wszyscy respondenci za
największą klęskę uznali powodzie z 2010 r.2 Do tego samego okresu powodziowego
2
Szczegółowy przebieg tych powodzi w ujęciu hydrologicznym został przedstawiony
w rozdziale 2.
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odwołuje się również zdecydowana większość badanych z Bierunia oraz z Brzostku
i Pilzna ( pow. 90 % ). W tym pierwszym przypadku niektórzy mieszkańcy jednej części miasta bardziej ucierpieli także w 1997 r., w drugim przypadku natomiast pojedyncze gospodarstwa poniosły szkody podczas powodzi i podtopień w latach 2004,
2011, 2012 i 2014. Dla mieszkańców Budzowa i Zembrzyc najbardziej katastrofalne
zdarzenie powodziowe było w 2001 r. – wskazuje je 90 % badanych. Chociaż okolice
Kłodzka i Lądka-Zdroju nawiedziły dość duże wezbrania w latach 2009 i 2010, to ciągle
w pamięci mieszkańców najtragiczniejszym zdarzeniem pozostała powódź z 1997 r.
We wszystkich przebadanych obszarach ponad połowa gospodarstw domowych
określiła swoje straty na duże lub bardzo duże ( ryc. 4.8 ). Najwięcej takich gospodarstw ( po około 75 – 85 % ) było w Słupcu i w sąsiednich miejscowościach, w okolicach
Kłodzka i Lądka-Zdroju, w Bieruniu oraz w Budzowie i Zembrzycach. Najmniejszy
natomiast odsetek dużych i bardzo dużych szkód powodziowych zadeklarowano
w Brzostku, Pilźnie i okolicach – największe straty poniosło tutaj co piąte badane

Ryc. 4.8. Deklarowana wielkość strat powodziowych w gospodarstwach domowych na skutek
największej powodzi, która je dotknęła
Źródło : badania własne.
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gospodarstwo, a w pozostałych obszarach 40 – 60 % grona respondentów. Z racji zróżnicowania wielkości szkód część analiz prowadzono wyłącznie dla gospodarstw, które
deklarowały duże lub bardzo duże straty. Dzięki temu porównań dokonano między
gospodarstwami, które podobnie oceniały konsekwencje żywiołu. Należy jednak
pamiętać, że ocena strat jest subiektywna i może zależeć od skali powodzi w danej
miejscowości – gospodarstwa podobnie doświadczone mogą różnie określać swoje
szkody w zależności od tego, czy inni w okolicy ucierpieli bardziej niż oni. W sytuacji gdy wielkość strat nie wpływała na strukturę analizowanej cechy, przedstawiano
wyniki ujmujące wszystkie gospodarstwa razem.
Negatywne skutki powodzi mogą rzutować na wiele wymiarów życia osób poszkodowanych ( por. Zajdel-Ostrowska 2013 ) : chodzi nie tylko o bezpośrednie zniszczenia
budynków i wyposażenia, lecz także o zakłócenia normalnego funkcjonowania całej
społeczności, czego wyrazem mogą być utrudnienia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej lub podejmowaniu pracy zarobkowej. Często pomijanymi konsekwencjami powodzi są problemy zdrowotne powodzian zarówno fizyczne bezpośrednio w trakcie zdarzenia i po nim, jak i długoterminowe problemy natury psychicznej
( Tapsell i in. 2002 ; Tunstall i in. 2006 ; Zawadzki, Strelau 2008 ).
W zdecydowanej większości straty powodziowe objęły domy lub mieszkania
( tab. 4.3 ). Zniszczenia dotykały jednak również źródeł zarobkowania poszkodowanych, co mogło utrudnić im powrót do stanu sprzed powodzi. W co trzecim badanym
gospodarstwie zalaniu uległo miejsce prowadzenia własnej działalności gospodarczej
rolniczej lub pozarolniczej ( np. zabudowania gospodarskie, warsztat, biuro, sklep ).
Często dochodziło też do zniszczenia sprzętu wykorzystywanego w tej działalności,
produktów niezbędnych do jej prowadzenia ( np. towarów w sklepie ) lub wytworów
tej pracy ( np. plony lub gotowe wyroby ). Najwięcej takich strat deklarowali mieszkańcy Słupca i okolic, najbardziej rolniczego obszaru spośród badanych ( dodatkowo
¾ tamtejszych powodzian zgłosiło też zalanie ich pól i łąk ). O dużych szkodach
w miejscu prowadzenia własnej działalności gospodarczej donosili także mieszkańcy
Tarnobrzega, Budzowa i Zembrzyc oraz Brzostka i Pilzna, gdzie duże znaczenie
w lokalnej gospodarce ma drobna wytwórczość.
Nieco mniejszy odsetek gospodarstw ( co piąte ) deklarował problemy z pracą
najemną ( na etat lub na umowę ) któregoś z członków ( tab. 4.4 ). Bardzo rzadko chodziło o całkowitą utratę pracy lub zmniejszenie wynagrodzenia. Zwykle wystąpienie
klęski uniemożliwiało mieszkańcom wykonywanie pracy zawodowej przez dłuższy okres. Poszkodowani przez powódź pracownicy mieli np. utrudniony dojazd do
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Tab. 4.3. Rodzaj strat powodziowych w badanych gospodarstwach
Gospodarstwa domowe, w których zniszczeniu lub zalaniu uległy

Obszar badawczy

dom
lub
mieszkanie

pola
uprawne,
łąki,
pastwiska

związane z własną działalnością
gospodarczą rolniczą
lub pozarolniczą
miejsce
wykonywania
pracy

sprzęt
wykorzystywany
do pracy

produkty
niezbędne
w pracy
lub
wytwory
tej pracy

samochód
osobowy

[%]
D1 – Bogatynia

89,3

4,8

29,8

26,2

23,8

27,4

D2 – okolice Kłodzka
i Lądka-Zdroju

90,0

43,0

23,0

22,0

17,0

26,0

S1 – Bieruń

95,9

31,1

23,0

20,3

14,9

8,1

M1 – Budzów i Zembrzyce

92,3

57,7

35,9

33,3

25,6

15,4

M2 – Tuchów i okolice

92,7

34,9

18,3

21,1

11,0

5,5

M3 – Słupiec i okolice

95,2

75,0

52,4

40,5

27,4

7,1

P1 – Brzostek, Pilzno i okolice

79,4

52,6

34,0

32,0

17,5

6,2

P2 – osiedla Tarnobrzega

92,0

75,0

37,0

43,0

27,0

16,0

Ogółem

90,6

47,1

31,3

29,8

20,2

13,9

Źródło : badania własne.

miejsc zatrudnienia. Najbardziej na dłuższe wyłączenie z pracy zawodowej skarżyli
się mieszkańcy Budzowa i Zembrzyc, które na skutek nawalnych opadów i wywołanej
przez nie powodzi zostały odcięte na dłuższy czas od sąsiednich miejscowości.
W co trzecim gospodarstwie poszkodowani przez powódź skarżyli się na problemy zdrowotne natury fizycznej i psychicznej ( tab. 4.5 ). Największy odsetek takich
gospodarstw odnotowano w miejscowościach Kotliny Kłodzkiej, w Tuchowie oraz
w Słupcu. Odczuwane kłopoty ze zdrowiem są skorelowane z oceną wielkości szkód
w gospodarstwie – wśród gospodarstw z bardzo dużymi stratami w co czwartym ktoś
ucierpiał fizycznie, a co trzeci psychicznie ( ryc. 4.9 ). Ale trauma powodzi dotknęła
także tych, których straty powodziowe były mniejsze. Psychologiczne skutki klęski
żywiołowej mogą być nawet większe niż deklarowane w trakcie badania ankietowego.
Dodatkowo urazy psychiczne mogą w dłuższej perspektywie odzwierciedlać się dolegliwościami fizycznymi. Inne badania przeprowadzone wśród powodzian z 2010 r.
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Tab. 4.4. Trudności z pracą zarobkową na skutek powodzi
Gospodarstwa domowe, których członkowie na skutek powodzi mieli
trudności z pracą zarobkową ( na etat lub na umowę )
Obszar badawczy

nie można było
wykonywać
pracy przez
dłuższy okres

ktoś stracił
pracę

istotnie
zmniejszone
zostało
wynagrodzenie

nikt nie miał
trudności
z pracą

[%]
M1 – Budzów i Zembrzyce

–

51,3

6,4

48,7

M3 – Słupiec i okolice

–

22,6

–

75,0

D2 – okolice Kłodzka i Lądka-Zdroju

1,0

19,0

–

77,0

P2 – osiedla Tarnobrzega

4,0

13,0

–

82,0

D1 – Bogatynia

7,1

6,0

1,2

84,5

M2 – Tuchów i okolice

2,8

9,2

2,8

85,3

S1 – Bieruń

–

8,1

1,4

91,9

P1 – Brzostek, Pilzno i okolice

–

4,1

1,0

92,8

1,9

16,0

1,5

80,2

Ogółem
Źródło : badania własne.

Tab. 4.5. Częstość występowania problemów zdrowotnych na skutek powodzi
Gospodarstwa domowe, których członkowie
na skutek powodzi mieli problemy zdrowotne
Obszar badawczy

ogółem

ze zdrowiem
fizycznym

ze zdrowiem
psychicznym

D2 – okolice Kłodzka i Lądka-Zdroju

44,0

22,0

32,0

M2 – Tuchów i okolice

40,4

22,0

28,4

M3 – Słupiec i okolice

35,7

20,2

21,4

S1 – Bieruń

31,1

14,9

17,6

P2 – osiedla Tarnobrzega

29,0

20,0

11,0

M1 – Budzów i Zembrzyce

28,2

16,7

20,5

D1 – Bogatynia

27,4

17,9

13,1

P1 – Brzostek, Pilzno i okolice

21,6

11,3

11,3

Ogółem

32,5

18,3

19,7

[%]

Źródło : badania własne.
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Ryc. 4.9. Zależność występowania problemów zdrowotnych od wielkości strat powodziowych
Źródło : badania własne.

( Wilk, Kinal 2014 ) wykazały, że brak wsparcia psychologicznego był największym
zarzutem kierowanym przez nich do ośrodków pomocy społecznej – wyniki przeprowadzonego przez tych autorów badania ankietowego wskazały, że specjalistyczna
pomoc psychologiczna oferowana przez instytucje publiczne trafiła jedynie do co
ósmego poszkodowanego.
Wsparcie dla powodzian a kapitał społeczny
Katastrofalne zdarzenie uruchamia sieć zorganizowanej i spontanicznej pomocy
napływającej z różnych stron : od władz różnego szczebla i podlegających im służb,
organizacji pomocowych, rodziny, bliskich osób ( sąsiadów, przyjaciół, kolegów
z pracy ), a także tych zupełnie obcych.
Spośród gospodarstw, które w swojej ocenie poniosły duże i bardzo duże straty,
większość potrzebowała różnego rodzaju wsparcia w trakcie lub bezpośrednio po
powodzi. Skala i źródła okazywanej pomocy w poszczególnych obszarach są zróżnicowane i zależą od przebiegu i gwałtowności powodzi, ale też od stopnia zorganizowania lokalnej społeczności i stosownych służb. Na podstawie naszego badania trudno
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jednoznacznie ocenić, czy wszyscy poszkodowani otrzymali odpowiednią pomoc, więc
poniższe dane mają charakter jedynie orientacyjny. W czterech badanych obszarach
( Budzów i Zembrzyce, Tuchów i okolice, Bogatynia oraz Bieruń ) wsparcie otrzymało
od 85 % do 90 % najbardziej poszkodowanych gospodarstw ( tab. 4.6 ). W pozostałych
obszarach natomiast od 30 % do ponad 40 % respondentów twierdziło, że radziło sobie
lub musiało sobie radzić samemu. W niektórych z nich ( Brzostek, Pilzno i okolice oraz
Słupiec i okolice ) częściej korzystali oni z pomocy rodziny niż służb ratowniczych.
Wsparcie ze strony wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych najczęściej docierało do gospodarstw we wspomnianych na początku czterech obszarach ( z wyjątkiem
Bogatyni ). Dodatkowo w kilkunastu przypadkach do pomocy powodzianom zostali
skierowani więźniowie.
Tab. 4.6. Wsparcie bezpośrednie otrzymane przez powodzian
Gospodarstwa domowe, które otrzymały bezpośrednie wsparcie

Obszar
badawczy

ogółem

od służb
ratowniczych

od rodziny,
krewnych

od
sąsiadów,
przyjaciół,
współpracowników

od
wolontariuszy

od organizacji
pozarządowych,
charytatywnych,
kościelnych

od
lokalnych
władz
i instytucji
publicznych

[%]
M1 – Budzów
i Zembrzyce

89,8

72,9

66,1

54,2

25,4

30,5

30,5

M2 – Tuchów
i okolice

89,7

80,9

75,0

60,3

42,6

27,9

22,1

D1 – Bogatynia

88,1

71,2

50,8

42,4

18,6

10,2

6,8

S1 – Bieruń

85,7

67,9

60,7

51,8

21,4

26,8

23,2

D2 – okolice
Kłodzka
i Lądka-Zdroju

69,6

50,6

50,6

15,2

5,1

–

8,9

M3 – Słupiec
i okolice

68,5

49,3

49,3

17,8

6,8

15,1

5,5

P2 – osiedla
Tarnobrzega

63,2

26,5

45,6

19,1

13,2

2,9

2,9

P1 – Brzostek,
Pilzno i okolice

57,7

28,8

34,6

26,9

3,8

–

–

Ogółem

76,3

55,8

54,3

34,8

16,9

13,8

12,3

Uwagi : dotyczy tylko poszkodowanych, którzy ocenili swoje straty jako duże lub bardzo duże ( N = 514 ).
Źródło : badania własne.
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Pomoc finansowa i rzeczowa docierała do nieomal wszystkich najciężej poszkodowanych gospodarstw ( tab. 4.7 ) : w największym stopniu przekazywały ją władze
( do blisko 90 % gospodarstw ), organizacje pozarządowe ( do ⅔ gospodarstw ) oraz
osoby prywatne ( do ¼ z nich ). Najmniejszy odsetek gospodarstw, które skorzystały
z tych źródeł pomocy, odnotowano nad Wisłoką. Dokładne wyjaśnienie mechanizmów pomocowych wymagałoby dodatkowych badań.
Z punktu widzenia celów badania interesujące jest, czy wsparcie, które otrzymali
mieszkańcy poszkodowanych miejscowości, wiązało się w jakiś sposób z czynnikami
wrażliwości społecznej. Jednym z wątków takich rozważań może być związek między
przynależnością gospodarstw do grup wrażliwych a wykluczeniem ich z altruistycznej
wspólnoty w trakcie zjawiska lub po jego wystąpieniu. Do takich grup w literaturze
zalicza się m.in. osoby o niższych dochodach oraz osoby starsze.
Zasoby ekonomiczne nie różnicowały istotnie gospodarstw pod względem wykluczenia z działań pomocowych ( tab. 4.8 ). Jedynie w przypadku respondentów negatywnie oceniających swoją sytuację finansową zaobserwowano nieznacznie większy

Tab. 4.7. Wsparcie finansowe lub rzeczowe otrzymane przez powodzian
Gospodarstwa domowe, które otrzymały po powodzi
pomoc finansową lub rzeczową
Obszar badawczy

ogółem

od władz
lub instytucji
publicznych

od organizacji
pozarządowych,
charytatywnych,
kościelnych

od osób
prywatnych

[%]
D1 – Bogatynia

91,5

89,8

69,5

20,3

D2 – okolice Kłodzka i Lądka-Zdroju

94,9

91,1

59,5

17,7

S1 – Bieruń

96,4

92,9

76,8

46,4

M1 – Budzów i Zembrzyce

88,1

83,1

61,0

16,9

M2 – Tuchów i okolice

89,7

83,8

66,2

52,9

M3 – Słupiec i okolice

100,0

90,4

83,6

26,0

P1 – Brzostek, Pilzno i okolice

84,6

76,9

48,1

5,8

P2 – osiedla Tarnobrzega

94,1

91,2

64,7

13,2

Ogółem

92,8

87,7

66,5

25,1

Uwagi : dotyczy tylko poszkodowanych, którzy określili swoje straty jako duże lub bardzo duże ( N = 514 ).
Źródło : badania własne.

200

4.3. Wrażliwość społeczna a poziom przygotowania do powodzi …

odsetek gospodarstw, których ominęło
bezpośrednie wsparcie przez różnego
rodzaju działania pomocowe w samym
gospodarstwie. Bardziej szczegółowa
analiza wykazała, że dotyczyło to zwłaszcza gospodarstw, które określiły swoją
sytuację ekonomiczną jako bardzo
złą – 35 % z nich musiało „ radzić sobie
bez pomocy innych ” w pokonywaniu
trudności wynikłych na skutek klęski
żywiołowej. Gospodarstwa, które opisały
swoje położenie finansowe jako „ raczej
złe ”, skorzystały w podobnym stopniu
z pomocy, jak te w dobrej sytuacji.
Również osoby w wieku poprodukcyjnym trudno uznać za szczególnie
wykluczone z działań pomocowych różnego rodzaju. Wprawdzie do nieco większego odsetka seniorów nie dotarła żadna
pomoc finansowa ani rzeczowa, ale udział
ten nie jest znacząco wyższy od odsetka
dla pozostałych grup (tab. 4.9).
Interesującą kwestią jest również
związek między udzielonym wsparciem
a zasobami kapitału społecznego, czyli
siecią powiązań między członkami społeczności. Za najważniejszy w momencie
zagrożenia uznaje się kapitał społeczny
wiążący, który odnosi się do mocnych
więzi między bliskimi sobie osobami :
krewnymi, sąsiadami, przyjaciółmi itp.
Za jego wskaźnik w niniejszym badaniu uznano ocenę jakości relacji między mieszkańcami danej miejscowości
na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało, że

Tab. 4.8. Zależność między brakiem wsparcia społecznego a sytuacją finansową
gospodarstw
Ocena sytuacji
finansowej
gospodarstwa
domowego

Gospodarstwa domowe,
które nie otrzymały wsparcia
finansowego
lub
rzeczowego

bezpośredniego
[%]

Dobra

22,6

7,2

Zła

26,7

6,8

Poprawiła się

24,6

6,2

Nie zmieniła się

22,6

8,3

Pogorszyła się

25,3

5,1

Uwagi : dotyczy tylko poszkodowanych, którzy
określili swoje straty jako duże lub bardzo duże
( N = 514 ).
Źródło : badania własne.

Tab. 4.9. Zależność między brakiem
wsparcia społecznego a strukturą wieku
gospodarstw

Typy gospodarstw
wg wieku członków

Gospodarstwa domowe,
które nie otrzymały
wsparcia
bezpośredniego

finansowego
lub
rzeczowego
[%]

Produkcyjny

19,2

6,7

Przedprodukcyjny
i produkcyjny

22,5

5,8

Przedprodukcyjny,
produkcyjny
i poprodukcyjny

25,9

3,5

Produkcyjny
i poprodukcyjny

28,8

8,7

Poprodukcyjny

23,2

11,0

Uwagi : dotyczy tylko poszkodowanych, którzy
określili swoje straty jako duże lub bardzo duże
( N = 514 ).
Źródło : badania własne.
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każdy pilnuje swoich spraw, a 5, że mieszkańcy wspierają się i pomagają sobie. Badane
społeczności zdecydowanie różnią się pod tym względem ( ryc. 4.10 ) : miejscowości
w Karpatach oraz Bieruń cechuje przewaga respondentów, którzy pozytywnie oceniają lokalne więzi. W społecznościach sudeckich oraz w położonych nad górną Wisłą,
w Słupcu i Tarnobrzegu, o wiele wyższy był odsetek respondentów negatywnie oceniających tamtejsze stosunki międzyludzkie. Zastanawiające jest, czy te różnice przełożyły się na otrzymane wsparcie ze strony rodziny i krewnych oraz sąsiadów, przyjaciół
i współpracowników.
Porównanie odsetka respondentów pozytywnie oceniających więzi lokalne oraz
tych, którzy otrzymali pomoc ze strony rodziny oraz innych bliskich osób, potwierdza zarysowaną wcześniej zależność ( ryc. 4.11 ). Negatywna ocena relacji między
mieszkańcami wiąże się z reguły z mniejszym odsetkiem gospodarstw, które uzyskały wsparcie społeczne. Wyjątkiem od tej reguły są powodzianie z Brzostka, Pilzna
i okolic, zwartych społeczności karpackich, którzy mimo znacznych strat stosunkowo

Ryc. 4.10. Ocena relacji między mieszkańcami
Źródło : badania własne.
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rzadko doświadczyli takiego wsparcia. W przypadku Bogatyni natomiast
warto zwrócić uwagę na dużą pomoc
okazaną przez sąsiadów i przyjaciół,
chociaż lokalne więzi społeczne były
tam słabe.
Prawidłowości te potwierdzają
się również na poziomie pojedynczych gospodarstw w poszczególnych
obszarach badawczych ( ryc. 4.12 ). We
wszystkich obszarach, poza ponownie miejscowościami nad Wisłoką,
wsparcie otrzymywały gospodarstwa,
Ryc. 4.11. Zależność skali wsparcia społecznektórych członkowie lepiej oceniali
go po powodzi od pozytywnej oceny relacji
życie społeczne w swojej miejscowomiędzy mieszkańcami na poziomie obszarów
ści. Na tej podstawie można wysnuć
badawczych.
wniosek, że zaangażowanie w sieci
Uwagi : dotyczy tylko poszkodowanych, którzy określili swoje straty jako duże lub bardzo duże ( N = 514 ).
społeczne zwiększa szansę otrzyŹródło : badania własne.
mania pomocy bardziej niż sytuacja
ekonomiczna danego gospodarstwa.
Choć możliwa jest również odwrotna
zależność – ocena jakości więzi społecznych między mieszkańcami miejscowości
może wynikać właśnie z doświadczenia wsparcia społecznego lub jego braku wśród
badanych powodzian w trakcie powodzi i po niej. Na koniec trzeba również podkreślić, że odsetek gospodarstw, które otrzymały pomoc ze strony służb ratowniczych, nie
zależał od oceny więzi lokalnych, tak więc relacje sąsiedzkie nie skutkują pominięciem
we wsparciu płynącym ze strony oficjalnej.

4.3.3. Działania zabezpieczające przed powodzią
Poczucie przygotowania do powodzi
Ocena stopnia przygotowania gospodarstw domowych do powodzi dokonywana przez
respondentów wyraża psychologiczne nastawienie mieszkańców terenów zalewowych
do kolejnej potencjalnej klęski. Może być też ona odzwierciedleniem postrzeganego
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Ryc. 4.12. Zależność skali wsparcia społecznego po powodzi od pozytywnej oceny relacji między
mieszkańcami na poziomie indywidualnych gospodarstw domowych
Źródło : badania własne.

ryzyka powodziowego oraz motywacji do podejmowania działań zabezpieczających.
Wyraża bowiem pośrednio przekonanie, że taka katastrofa może się powtórzyć i należy
się do niej przygotować.
Zdecydowana większość mieszkańców badanych obszarów stwierdziła, iż byli
zupełnie nieprzygotowani ( odpowiedź 1 na skali od 1 do 5 ) do powodzi, na skutek
której ucierpieli. Mimo że powódź często jest zjawiskiem nawracającym i przechowywanym w pamięci zbiorowej, to kolejne jej wystąpienie stanowi zwykle dla danej
społeczności „ radykalne zaskoczenie ” ( Kuhlicke 2010 ). Częściowo wynika to z rzeczywiście niespotykanej skali zjawiska w badanych obszarach – duża część rozpatrywanych przez nas powodzi należała do największych tego rodzaju zdarzeń w okresie
pomiarów historycznych. Dodatkowy wpływ może mieć jednak przerwanie pamięci
o powodzi w obszarach, gdzie doszło do całkowitej wymiany ludności. Potwierdzać

204

4.3. Wrażliwość społeczna a poziom przygotowania do powodzi …

to może fakt, że szczególnie niespodziewanym wydarzeniem była ona dla osób z miejscowości sudeckich, gdzie ponad 90 % ankietowanych gospodarstw było zupełnie nieprzygotowanych, by stawić czoło fali powodziowej ( tab. 4.10 ). Zaskoczenie powodzią
w Bieruniu wynika natomiast z opisywanych wcześniej zmian konfiguracji terenu na
skutek działalności górniczej, które doprowadziły do zalania nieświadomych tego
mieszkańców miasta. Wysoki udział nieprzygotowanych do powodzi odnotowano też
wśród mieszkańców Budzowa i Zembrzyc, choć co piąty z nich określił się jako „ częściowo nieprzygotowany ”. Relatywnie mniej nieprzygotowani czuli się mieszkańcy
pozostałych obszarów, choć oznacza to w tym wypadku, że gospodarstw zaskoczonych
powodzią było 75 – 85 %. Stosunkowo najlepiej wypadają w tym kontekście powodzianie ze Słupca i z Tuchowa.
Doświadczenie powodzi z reguły motywuje do podjęcia działań zaradczych, przynajmniej w krótkim okresie po jej wystąpieniu. Podobny proces zaobserwowano
we wszystkich przebadanych obszarach, aczkolwiek większość z nich nadal niezbyt
Tab. 4.10. Samoocena przygotowania gospodarstw domowych do powodzi
Gospodarstwa domowe
nieprzygotowane
Obszar badawczy

na
powódź,
która
wystąpiła

na
przyszłą
powódź
o podobnej skali

[%]

przygotowane

różnica

na
przyszłą
powódź
o podobnej skali

na
powódź,
która
wystąpiła

[pkt. proc]

[%]

różnica

[pkt. proc]

D1 – Bogatynia

93,9

64,9

–29,0

3,7

18,2

+14,5

D2 – okolice Kłodzka i Lądka-Zdroju

94,0

68,4

–25,6

3,0

11,6

+8,6

S1 – Bieruń

95,9

73,0

–23,0

1,4

8,1

+6,8

M1 – Budzów i Zembrzyce

96,2

47,4

–48,7

–

19,2

+19,2

M2 – Tuchów i okolice

76,7

35,0

–41,7

10,7

50,0

+39,3

M3 – Słupiec i okolice

77,5

66,2

–11,3

6,3

9,5

+3,2

P1 – Brzostek, Pilzno i okolice

85,4

63,3

–22,1

7,3

18,9

+11,6

P2 – osiedla Tarnobrzega

86,0

57,4

–28,6

7,0

21,3

+14,3

Ogółem

87,8

58,8

–29,0

5,2

20,5

+15,3

Uwagi : nieprzygotowani = ocena 1 lub 2 na skali od 1 do 5, przygotowani = ocena 4 lub 5 na skali od 1 do 5.
Wykluczono braki odpowiedzi.
Źródło : badania własne.
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optymistycznie ocenia swój poziom przygotowania do potencjalnej powodzi. Tempo
omawianych zmian jest silnie zróżnicowane w poszczególnych obszarach. Najbardziej
fatalistycznie nastawieni są mieszkańcy Bogatyni oraz miejscowości nad Białą
Lądecką. Do tej grupy zaliczyć też trzeba gospodarstwa domowe ze Słupca i okolic
oraz z Brzostka, Pilzna i okolic. W tych dwóch obszarach odsetek nieprzygotowanych
do powodzi gospodarstw zmalał najmniej. Obszar Słupca i sąsiednich wsi zalanych
wodami Wisły stanowi w tym kontekście szczególny przypadek, zważywszy, że ludność tamtejsza określiła swoje straty na skutek tej powodzi jako bardzo dotkliwe.
Warto dodać, że w tym obszarze największy odsetek respondentów nie potrafił ocenić
stopnia przygotowania swojego gospodarstwa do potencjalnej powodzi na zaproponowanej skali, co może być również wyrazem ich bezradności wobec żywiołu. W pozostałych obszarach udział gospodarstw określających się jako nieprzygotowane wyraźnie zmalał – od 20 do blisko 50 pkt proc. ( najbardziej w Budzowie i Zembrzycach oraz
Tuchowie i okolicach ). Odsetek tych lepiej przygotowanych rósł za to o wiele wolniej –
zwykle od kilku do 20 pkt proc., a wyjątkowo dużo jedynie w Tuchowie ( o prawie
40 pkt proc. ). Przedstawione powyżej wyniki dotyczą wszystkich gospodarstw, które
ucierpiały na skutek powodzi. Po uwzględnieniu tylko tych, które swoje straty oceniły
jako duże lub bardzo duże, otrzymano zbliżone rezultaty, co wskazuje, że obserwowane różnice między miejscowościami wynikają z cech zamieszkujących je społeczności oraz ich organizacji, nie zaś z różnic w skali powodzi i wielkości strat.
Ocena stopnia przygotowania do powodzi, jak już wspomniano, jest wyrazem psychologicznego nastawienia do potencjalnej katastrofy, poczucia sensowności podejmowanych działań i poczucia własnej sprawczości w obliczu żywiołu. To psychologiczne
nastawienie określano, pytając o ocenę możliwości zmniejszenia strat wywołanych
przez powodzie. Poczucie to jest wyraźnie zróżnicowane w badanych obszarach.
Szczególnie pesymistyczną postawą wykazują się mieszkańcy zalanych terenów nad
Wisłą w Słupcu i okolicach, gdzie duża część zagrożonej populacji sądzi, że nic nie
można zrobić w celu zmniejszenia szkód ( ryc. 4.13 ). Podobnie duży odsetek odnotowano jedynie w Bogatyni, ale przynajmniej tam, inaczej niż w Słupcu, można również
znaleźć znaczącą grupę osób, które, przeciwnie, ufają, że dużo można w tym zakresie zdziałać. Najbardziej optymistycznie są nastawieni mieszkańcy Brzostka i Pilzna
oraz Tuchowa. W Bieruniu oraz w Budzowie i Zembrzycach przeważają natomiast
osoby, które tylko częściowo wierzą w możliwość zmniejszenia strat powodziowych.
Na to poczucie nie wpływają istotnie wystąpienia powodzi : członkowie gospodarstw,
które doświadczyły wielokrotnych powodzi, mają tylko nieznacznie silniejsze poczucie
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Ryc. 4.13. Ocena możliwości zmniejszenia strat powodziowych
Źródło : badania własne.

sensowności działań zabezpieczających. Również różna skala strat w poszczególnych
gospodarstwach nie przekłada się na zdecydowanie większe lub mniejsze poczucie
sensowności podejmowania takich przygotowań, zatem cecha ta wydaje się uwarunkowana lokalnym kontekstem.
Analizowane cechy – subiektywna ocena przygotowania do powodzi i poczucie
możliwości redukcji strat powodziowych – są ze sobą powiązane. Poczucie sensowności działań może być motywacją do podejmowania działań, a jego brak – sposobem racjonalizacji bierności w zabezpieczaniu się przed powodzią. Rzeczywiście,
osoby deklarujące brak wiary w skuteczność działań zmniejszających szkody należą
w większości ( 70 % z nich ) do grupy respondentów odczuwających brak stosownego
przygotowania się na nadejście żywiołu ( tab. 4.11 ). Poczucie wpływu podejmowanych
działań na redukcję negatywnych skutków powodzi koreluje z większym poczuciem

207

4. Wrażliwość społeczna a przygotowanie do powodzi

Tab. 4.11. Ocena możliwości zmniejszenia strat powodziowych w zależności od oceny przygotowania do powodzi

Ocena możliwości
zmniejszenia strat
powodziowych

Gospodarstwa domowe w skali samooceny przygotowania do powodzi
1 = zupełnie
nieprzygotowani

2

3

4

5 = bardzo dobrze
przygotowani

Średnia
wartość
samooceny
przygotowania
do powodzi

[%]

Nic nie da się
zrobić

58,2

12,3

15,6

11,5

2,5

1,88

Tylko częściowo
możliwe

33,2

26,5

23,3

10,9

6,1

2,30

W dużym stopniu
możliwe

32,1

18,4

20,5

17,9

11,1

2,58

Ogółem

37,8

21,0

20,7

13,5

7,0

2,31

Źródło : badania własne.

przygotowania. Mimo to ciągle nadal połowa respondentów z tej grupy odczuwa, że
nie jest jeszcze wystarczająco przygotowana na wystąpienie powodzi – może to wynikać z ich wyższej wrażliwości, co jest przedmiotem analiz w dalszej części książki.
Postrzeganie możliwości zmniejszenia strat powodziowych powiązane jest również w pewnym stopniu z ogólną percepcją ryzyka powodziowego ( ryc. 4.14 ).
Pesymistyczne nastawienie do możliwości stawienia czoła żywiołowi skutkuje nieco
większą skłonnością do wypierania myśli o tym, że powódź może się powtórzyć.
Członkowie gospodarstw domowych, którzy wierzą w skuteczność podejmowanych
działań, częściej zwracają uwagę na możliwość powtórzenia się podobnej katastrofy
w najbliższym czasie.
Na percepcję ryzyka powodziowego wpływa również częściowo doświadczenie
powodzi ( ryc. 4.15 ). Potwierdza się fakt, że osoby, które doświadczyły powodzi kilkakrotnie, w większym stopniu obawiają się jej ponownego wystąpienia, zaś ci, którzy ucierpieli tylko raz, traktują to jako zdarzenie wyjątkowe i w mniejszym stopniu
oczekują jego powtórzenia. Widać to w szczególności w wypadku Bierunia ( jedynie
co trzeci mieszkaniec tego miasta uważa, że powódź może znowu wystąpić ), a także
Bogatyni ( ryc. 4.16 ). Wyjątek od reguły stanowią natomiast mieszkańcy Tuchowa –
mimo że połowa z nich była tylko raz doświadczona powodzią, to jednak zdecydowana
większość respondentów spodziewa się ponownego wystąpienia podobnej klęski.
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Ryc. 4.14. Ocena możliwości wystąpienia powodzi w ciągu najbliższych kilkunastu lat w zależności od oceny możliwości zmniejszenia strat powodziowych
Źródło : badania własne.

Ryc. 4.15. Ocena możliwości wystąpienia powodzi w ciągu najbliższych kilkunastu lat w zależności od częstotliwości ponoszenia strat powodziowych
Źródło : badania własne.

Indywidualne i zbiorowe działania zabezpieczające
Spośród badanych gospodarstw domowych, które ucierpiały w ostatnich latach na
skutek powodzi, jedynie 36 % deklaruje, że stosuje zabezpieczenia domu i jego otoczenia przed powodziami i podtopieniami. Odsetek ten nie jest większy wśród gospodarstw, które poniosły największe straty i które mogłyby być bardziej zmotywowane
do podejmowania takich działań. Co ciekawe, przeciętnie nieco częściej deklarują
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Ryc. 4.16. Ocena możliwości wystąpienia powodzi w ciągu najbliższych kilkunastu lat według
obszarów badawczych
Źródło : badania własne.

stosowanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych gospodarstwa, które nie ucierpiały
na skutek omawianych powodzi, ale są położone na terenach zalewowych.
Największy odsetek powodzian podejmujących działania indywidualne odnotowano w dwóch karpackich obszarach ( tab. 4.12 ) : w Budzowie i Zembrzycach
( 3⁄5 gospodarstw, które poniosły szkody w trakcie powodzi ) oraz w Tuchowie i okolicach ( blisko połowa ). Najmniej natomiast w nadwiślańskich miejscowościach, które
ucierpiały na skutek przerwania wałów, oraz w miejscowościach Kotliny Kłodzkiej.
Choć zdawać by się mogło, że podejmowanie działań zabezpieczających przez
gospodarstwa będzie zależeć od postrzegania realności zagrożenia powodziowego,
to okazuje się jednak, że obawa przed wystąpieniem katastrofy nie przekłada się
wyraźniej na większą deklarowaną aktywność w tym zakresie. Aktywność taką
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Tab. 4.12. Gospodarstwa podejmujące działania zabezpieczające przed powodzią
Gospodarstwa domowe, których członkowie

Rodzaj gospodarstw
oraz obszar badawczy

podejmowali
samodzielnie działania
zabezpieczające
A

B

podejmowali
z innymi mieszkańcami
wspólne działania
zabezpieczające
A

sami lub z sąsiadami
zwracali się
do władz lokalnych
w sprawie działań
zabezpieczających

B

A

B

[%]
Gospodarstwa domowe, które
ucierpiały na skutek powodzi

36,1

36,4

19,1

18,7

45,3

49,4

D1 – Bogatynia

36,9

42,4

11,9

10,2

28,6

30,5

D2 – okolice Kłodzka i Lądka-Zdroju

29,0

30,4

12,0

12,7

57,0

60,8

S1 – Bieruń

36,5

35,7

9,5

5,4

35,1

37,5

M1 – Budzów i Zembrzyce

60,3

64,4

28,2

23,7

46,2

49,2

M2 – Tuchów i okolice

48,6

48,5

35,8

39,7

66,1

76,5

M3 – Słupiec i okolice

19,0

17,8

16,7

19,2

35,7

38,4

P1 – Brzostek, Pilzno i okolice

36,1

34,6

16,5

21,2

49,5

63,5

P2 – osiedla Tarnobrzega

24,0

23,5

19,0

16,2

36,0

36,8

Pozostałe gospodarstwa domowe
na terenach zalewowych

42,2

x

15,7

x

16,9

x

Uwagi : A – spośród wszystkich gospodarstw domowych w danej kategorii, B – spośród tych gospodarstw
domowych, które w ich ocenie poniosły duże lub bardzo duże straty.
Źródło : badania własne.

wykazuje bowiem 34 % gospodarstw zakładających, że powódź w ich miejscowości
w najbliższym okresie nie wystąpi, oraz 39 % gospodarstw, które są przeciwnego zdania. Zaskakujące jest przy tym, że tak wiele gospodarstw podejmuje się zabezpieczyć
swoje domy mimo braku obaw przed wystąpieniem powodzi. Być może część z nich
nie dopuszcza do głosu myśli, że mogą się stać ponownie ofiarą klęski żywiołowej,
mimo to instynktownie, na wszelki wypadek, podejmuje działania zabezpieczające.
Zdecydowanie potwierdza się natomiast zależność, że wiara w możliwość zmniejszenia strat powodziowych przekłada się na rzeczywistą aktywność w tym zakresie
( tab. 4.13 ). Ochronę przed powodzią prowadzi 18 % respondentów, którzy twierdzą, że
nic nie można zrobić, by zmniejszyć szkody, 38 % spośród twierdzących, że jest to częściowo możliwe, oraz 44 % spośród tych, którzy uważają, że w tym zakresie można
zrobić wiele.
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Tab. 4.13. Gospodarstwa podejmujące działania zabezpieczające w zależności od oceny ryzyka
powodziowego i możliwości redukcji strat powodziowych
Gospodarstwa domowych, których członkowie
Ocena ryzyka powodziowego i możliwości
redukcji strat powodziowych

podejmowali
samodzielnie
działania
zabezpieczające

podejmowali
z innymi
mieszkańcami
wspólne działania
zabezpieczające

sami lub z sąsiadami
zwracali się do
władz lokalnych
w sprawie działań
zabezpieczających

[%]
Ocena możliwości
wystąpienia powodzi
w ciągu najbliższych
kilkunastu lat

Ocena możliwości
zmniejszenia strat
powodziowych

nie wystąpi

34,1

15,9

30,7

ani tak, ani nie

31,7

19,2

39,2

wystąpi

38,6

22,3

52,3

brak odpowiedzi

31,8

6,8

34,1

nic nie da się zrobić

17,8

10,9

34,9

jest to tylko
częściowo możliwe

38,4

18,4

40,8

jest to w dużym
stopniu możliwe

44,2

24,3

58,2

Źródło : badania własne.

Warto zwrócić uwagę, że pomimo stosowania przez gospodarstwa indywidualnych zabezpieczeń powodziowych nadal duża ich część nie czuje się przygotowana
do powodzi ( tab. 4.14 ). Blisko połowa spośród gospodarstw domowych podejmujących tego rodzaju działania uważa, że gdyby nawiedziła ich klęska o podobnej skali,
to nie poradziliby sobie z nią. Przeciwnego zdania jest prawie co trzeci respondent.
Oczywiście wśród gospodarstw, które nie podejmują działań zabezpieczających, odsetek odczuwających braki w przygotowaniu okazuje się wyższy ( ⅔ gospodarstw ) – ale
znajdują się wśród nich również takie, które optymistycznie zakładają, że są gotowe do
stawienia czoła żywiołowi ( co szóste spośród tych gospodarstw ). Jedynie w Tuchowie
wśród gospodarstw stosujących zabezpieczenia przeciwpowodziowe przeważają ci,
którzy czują się przygotowani. Warto przy tym pamiętać, że poczucie to nie zależy
tylko od indywidualnych działań podejmowanych przez poszczególne gospodarstwa,
lecz także od działań stosownych służb czy wspólnych przedsięwzięć.
Działania zabezpieczające z sąsiadami lub innymi mieszkańcami podejmuje jedynie co piąte spośród przebadanych gospodarstw domowych, które ucierpiały na skutek
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Tab. 4.14. Ocena stopnia przygotowania do powodzi w zależności od stosowania indywidualnych zabezpieczeń gospodarstwa przed powodzią
Ocena stopnia przygotowania do potencjalnej powodzi
wśród gospodarstw domowych, które
Obszar badawczy

nie stosują zabezpieczeń
przed powodzią

stosują zabezpieczenia przed powodzią
nieprzygotowanych

przygotowanych

nieprzygotowanych

przygotowanych

[% ]
M2 – Tuchów i okolice

19,6

68,6

51,0

30,6

M1 – Budzów i Zembrzyce

42,6

17,0

54,8

22,6

P2 – osiedla Tarnobrzega

45,5

31,8

61,1

18,1

M3 – Słupiec i okolice

45,5

–

69,8

11,1

P1 – Brzostek, Pilzno
i okolice

56,3

21,9

67,2

17,2

D2 – okolice Kłodzka
i Lądka-Zdroju

59,3

22,2

72,1

7,4

D1 – Bogatynia

62,1

20,7

66,7

16,7

S1 – Bieruń

70,4

11,1

74,5

6,4

Ogółem

47,2

29,3

65,4

15,6

Uwagi : nieprzygotowani = ocena 1 lub 2 na skali od 1 do 5, przygotowani = ocena 4 lub na skali od 1 do 5.
Wykluczono braki odpowiedzi.
Źródło : badania własne.

powodzi ( tab. 4.12 ). W gronie tych osób, które nie doświadczyły negatywnych skutków powodzi, lecz mieszkają na terenie zagrożonym, odsetek ten jest nieco mniejszy. Co ciekawe, gospodarstwa, które w ich mniemaniu najbardziej ucierpiały na
skutek powodzi, takie działania inicjują przeciętnie nieco rzadziej. Na podejmowanie wspólnych działań ponownie duży wpływ ma ocena możliwości redukcji strat
powodziowych, a także, choć w nieco mniejszym stopniu, ocena ryzyka ponownego
wystąpienia klęski ( tab. 4.13 ).
Mieszkańcy z reguły organizują się, by podejmować działania o charakterze
technicznym, głównie by wzmacniać chroniące ich wały przeciwpowodziowe oraz
w odpowiednim stanie utrzymywać rowy melioracyjne, kanalizację czy koryta cieków
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Tab. 4.15. Rodzaje działań zabezpieczających przed powodzią podejmowanych wspólnie z sąsiadami lub innymi mieszkańcami

Kategoria działań

Działania
techniczne

Działania
edukacyjne
i komunikacyjne
Działania
pomocowe

Rodzaj działań zabezpieczających podejmowanych
wspólnie z sąsiadami lub innymi mieszkańcami

Gospodarstwa ( N = 152 )
liczba

[%]

umacnianie / budowa wałów przeciwpowodziowych

33

21,7

utrzymanie rowów melioracyjnych

32

21,1

zabezpieczenie worków z piaskiem

12

7,9

zabezpieczanie kanalizacji w trakcie i po powodzi

10

6,6

oczyszczanie koryt cieków

8

5,3

zabezpieczenie działek przez podwyższenie terenu lub
budowę murów oporowych

5

3,3

29

19,1

6

3,9

19

12,5

4

2,6

spotkania / petycje / wnioski skierowane do władz / instytucji
publicznych / prywatnych
działalność informacyjna, edukacyjna – formalna
i nieformalna
doraźna pomoc podczas i bezpośrednio po powodzi

Brak odpowiedzi

Uwagi : kategorie działań opracowano na podstawie odpowiedzi otwartych ; respondenci mogli wskazać
więcej niż jedną odpowiedź, odpowiedzi nie sumują się do 100 %.
Źródło : badania własne.

( tab. 4.15 ). Znaczący odsetek podejmujących działania zbiorowe wskazywał na organizację spotkań lub wspólne zgłaszanie wniosków do władz, instytucji publicznych lub
prywatnych3.
Najwięcej gospodarstw ( około ⅓ ) angażujących się wraz z innymi mieszkańcami
w przygotowanie do powodzi odnotowano, podobnie jak w wypadku indywidualnych działań gospodarstw, w Tuchowie i okolicach oraz w Budzowie i Zembrzycach
( ryc. 4.17 ). Najmniej chętni do podejmowania grupowych działań okazali się mieszkańcy Bierunia, co kontrastuje z ich aktywnością indywidualną zbliżoną do średniej.
Rzadko działania z sąsiadami podejmowali również powodzianie z dwóch sudeckich
obszarów.
3
Pytanie o działania podejmowane wspólnie przez mieszkańców padało przed pytaniem
o zwracanie się do władz w sprawie zabezpieczeń powodziowych, stąd te kwestie pojawiały się
już w tym miejscu.
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Zdecydowanie większy ( zwłaszcza w porównaniu z działaniami
zbiorowymi, ale również indywidualnymi ) jest odsetek gospodarstw, których członkowie, sami
lub z innymi mieszkańcami, zgłaszali się do przedstawicieli lokalnych władz, by te podjęły działania
chroniące ich dom i otoczenie przed
powodzią ( tab. 4.12 ). Świadczy to
o braku wiary we własne bądź grupowe działania oraz o przekonaniu,
że w obliczu grożącego żywiołu
Ryc. 4.17. Zależność między odsetkiem gospobardziej skutecznym rozwiązaniem
darstw podejmujących indywidualne i wspólne
może być interwencja władz i odpodziałania zabezpieczające
wiednich służb.
Źródło : badania własne.
Podobnie jak w wypadku działań indywidualnych i zbiorowych
najczęściej zmotywowani do kontaktowania się z lokalnymi władzami są przedstawiciele gospodarstw, którzy wierzą w możliwość zmniejszenia strat powodziowych
( tab. 4.13 ). Bardzo istotny w tym przypadku jest również, inaczej niż w odniesieniu do omawianych wcześniej działań, wpływ obaw co do wystąpienia powodzi na
podejmowanie interwencji u lokalnych rządzących. Poczucie sprawczości w redukowaniu strat powodziowych stanowi zatem silny predyktor działań prewencyjnych :
indywidualnych, zbiorowych oraz interwencji u władz ( por. Lin i in. 2008 ; Siegrist,
Gutscher 2008 ). Poczucie nieuchronności ponownego wystąpienia powodzi skłania
raczej w większym stopniu do angażowania lokalnych władz i służb, by te baczniej
zwróciły uwagę na potencjalne ryzyko.
Najczęściej ( połowa lub więcej gospodarstw ) z miejscowymi władzami w sprawach
powodzi kontaktują się mieszkańcy obszarów wiejskich i małych miast, co wynika
z bliskości władz i mniejszej formalizacji kontaktów z nimi niż w większych ośrodkach, takich jak uwzględnione w tych badaniach Bogatynia, Bieruń i Tarnobrzeg
( co trzecie gospodarstwo ). Wyjątkiem od tej reguły są jedynie mieszkańcy Słupca
i okolic – niechęć do interweniowania u przedstawicieli samorządu w tym obszarze
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może wynikać z niskiego poziomu zaufania do rządzących ( częściowo o tym świadczyć może generalnie negatywna ocena lokalnych więzi społecznych ) ( por. Knapik
2013 ).
Interwencje mieszkańców w zdecydowanej większości dotyczą inwestycji oraz
bieżącego utrzymania infrastruktury technicznej : wałów przeciwpowodziowych,
regulacji rzek, rowów melioracyjnych, przepustów itp. ( tab. 4.16 ). Wskazuje to, że
w powszechnej opinii tego rodzaju działania są najistotniejsze, by zmniejszyć straty
powodziowe na terenach zagrożonych.
Tab. 4.16. Rodzaje spraw, z którymi mieszkańcy zwracali się do władz lokalnych
Rodzaj spraw, z którymi mieszkańcy
zwracali się do władz lokalnych

Kategoria spraw

Infrastruktura
hydrotechniczna

Gospodarstwa ( N = 343 )
liczba

[%]

utrzymanie / budowa wałów przeciwpowodziowych

140

40,8

utrzymanie / uregulowanie koryta rzeki

110

32,1

utrzymanie rowów melioracyjnych

87

25,4

utrzymanie / udrożnienie przepustów / mostów

24

7,0

kwestie związane z systemem kanalizacyjnym

16

4,7

4

1,2

budowa przepompowni
budowa zbiornika retencyjnego lub polderu zalewowego

4

1,2

10

2,9

zabezpieczenie budynków i ich otoczenia

3

0,9

oczyszczenie pól uprawnych

2

0,6

interwencje w sprawie działalności instytucji publicznych
i prywatnych

7

2,0

wprowadzenie systemu ostrzegania przed powodzią

1

0,3

Przygotowanie
do powodzi

zabezpieczenie i dostarczenie worków z piaskiem

4

1,2

ogólne zabezpieczenie okolicy

4

1,2

Inne

zamiana działek na niezagrożone powodzią

1

0,3

zalesienie stoku

1

0,3

1

0,3

Usuwanie szkód
popowodziowych
Działania
edukacyjne
i komunikacyjne

remont / przebudowa ulicy / drogi

Brak odpowiedzi

Uwagi : kategorie spraw opracowano na podstawie odpowiedzi otwartych ; respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, odpowiedzi nie sumują się do 100 %.
Źródło : badania własne.
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Działania zabezpieczające a kapitał społeczny
Podejmowanie działań zabezpieczających przed powodzią, indywidualnych oraz
w szczególności zbiorowych, może się łączyć z zaangażowaniem mieszkańców w sieci
powiązań społecznych różnego rodzaju – w ramach kontaktów rodzinnych, sąsiedzkich i przyjacielskich lub pomostowych podczas działalności stowarzyszeniowej4.
Teoretycznie gospodarstwa o gęstszej sieci kontaktów powinny dzięki nim zyskiwać
większą wiedzę na temat możliwych sposobów przeciwdziałania stratom powodziowym ( zarówno indywidualnym, jak i grupowym ) oraz mieć większą łatwość w podejmowaniu wspólnych działań.
Dokonując porównań między zasobami kapitału społecznego ( ocena jakości relacji między mieszkańcami, członkostwo w stowarzyszeniach oraz w ochotniczej straży
pożarnej ) na poziomie obszarów badawczych, można stwierdzić brak jednoznacznych zależności. Przykładowo w Bieruniu, gdzie duża część mieszkańców pozytywnie
ocenia relacje między mieszkańcami oraz ponadprzeciętnie dużo z nich działa w stowarzyszeniach, odsetek współpracujących przy ochronie powodziowej jest najniższy
spośród badanych obszarów. Wydaje się to zastanawiające, zwłaszcza zważywszy na
fakt, że działa tam aktywnie stowarzyszenie powodzian „ Atlantyda ”, organizujące
m.in. warsztaty dla liderów przeciwpowodziowych. Być może ich działania przekładają się na działania indywidualne albo interwencje u władz lokalnych. Innym wyjaśnieniem może być zaskakująca skala powodzi, która nawiedziła to miasto, sprawiając,
że odsetek bierunian obawiających się ponownego wystąpienia takiej klęski jest niski
w porównaniu z innymi badanymi obszarami. Wiedza przekazywana w ramach działalności stowarzyszenia może się w tej sytuacji nie przekładać jeszcze na realne działania mieszkańców. Powracając do zasadniczego wątku, można skonstatować, iż pewna
zależność widoczna jest jedynie między zbiorowymi działaniami a uczestnictwem
w ochotniczych strażach pożarnych, co może sugerować, że część tych działań realizuje się w ramach tych organizacji.
Gdy zejdziemy jednak na poziom poszczególnych gospodarstw, to zależności te są
wyraźniejsze ( tab. 4.17 ). W wypadku działań indywidualnych częściej zabezpieczają
się gospodarstwa, których członkowie angażują się w działalność stowarzyszeń ( 46 %
gospodarstw w stosunku do 34 % gospodarstw niedziałających w stowarzyszeniach ),
4
Należy pamiętać, że w wypadku mniejszych miejscowości członkostwo w mniej lub bardziej
formalnych stowarzyszeniach może być bardziej przejawem silnych więzi lokalnych niż egzemplifikacją kapitału społecznego pomostowego łączącego osoby z różnych środowisk.
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Tab. 4.17. Zależność aktywności zabezpieczającej przed powodzią od stopnia zaangażowania
w sieci społeczne
Odsetek gospodarstw domowych, których członkowie podejmowali z sąsiadami
lub innymi mieszkańcami wspólne działania zabezpieczające przed powodzią
spośród gospodarstw, których członkowie

Obszar badawczy

otrzymali w czasie
powodzi pomoc ze
strony sąsiadów,
przyjaciół,
współpracowników

nie

tak

oceniają relacje
między mieszkańcami
następująco
każdy
pilnuje
swoich
spraw

ludzie
wspierają
się
i pomagają
sobie

należą
do ochotniczej
straży pożarnej

należą
do stowarzyszenia
społecznego

nie

tak

nie

tak

[%]
D1 – Bogatynia

13,2

9,7

5,0

21,9

11,3

25,0

9,9

23,1

D2 – okolice
Kłodzka
i Lądka-Zdroju

10,6

20,0

15,2

6,3

12,3

10,5

11,4

14,3

S1 – Bieruń

7,7

11,4

5,6

9,5

9,1

14,3

6,3

16,0

M1 – Budzów
i Zembrzyce

20,5

35,9

14,8

33,3

23,0

47,1

25,4

45,5

M2 – Tuchów
i okolice

27,3

44,4

25,9

40,4

36,3

33,3

25,9

64,3

M3 – Słupiec
i okolice

17,6

12,5

16,7

20,0

13,7

36,4

16,5

20,0

P1 – Brzostek,
Pilzno
i okolice

13,5

26,1

8,7

12,7

14,3

30,8

13,3

30,8

P2 – osiedla
Tarnobrzega

16,0

31,6

14,3

24,3

15,5

27,6

18,4

23,1

Ogółem

15,6

26,7

13,5

22,0

17,3

28,8

16,3

31,8

Źródło : badania własne.

a także tych lepiej oceniających lokalne więzi między mieszkańcami ( 39 % gospodarstw zabezpieczających się w stosunku do 32 % gospodarstw podejmujących działania ochronne wśród tych, którzy oceniają lokalne stosunki negatywnie ). Zaskakujące
jest, że zaangażowanie członków gospodarstw w działania ochotniczych straży pożarnych nie zwiększa istotnie stopnia podejmowanych samodzielnie działań zabezpieczających, choć organizacje te mogłyby być istotnym źródłem wiedzy o metodach ograniczania skutków powodzi.
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W wypadku działań podejmowanych wspólnie z innymi mieszkańcami potwierdza
się hipoteza większego zaangażowania w tego rodzaju akcje gospodarstw o bardziej
rozbudowanych sieciach powiązań. Dotyczy to zwłaszcza tych gospodarstw, których
członkowie uczestniczą w różnego rodzaju stowarzyszeniach lokalnych – co trzecie
z nich podejmuje wspólne działania ochronne, czyli dwukrotnie częściej niż gospodarstwa, w których taka aktywność stowarzyszeniowa nie występuje. Prawidłowość ta jest
zauważalna w gospodarstwach we wszystkich ośmiu badanych obszarach badawczych.
Zaangażowanie w działalność lokalnych ochotniczych straży pożarnych, pozytywna
ocena lokalnych więzi społecznych, a także doświadczenie otrzymania pomocy od
sąsiadów lub przyjaciół w trakcie powodzi są również pozytywnie skorelowane z większą wspólną aktywnością, jeśli chodzi o zabezpieczenia powodziowe. Wyjątkiem są
dwa obszary : okolice Kłodzka i Lądka-Zdroju oraz Słupiec i okolice, gdzie osoby zaangażowane w sieci społeczne albo są tylko nieznacznie częściej aktywne w omawianym tutaj zakresie, albo wprost przeciwnie, rzadziej podejmują się takich wspólnych
działań. Wynika to ze stosunkowo słabych jak na obszary wiejskie więzi społecznych
( jedynie co trzeci mieszkaniec obu tych obszarów pozytywnie ocenia relacje między mieszkańcami ), niskiego poziomu kapitału społecznego pomostowego ( głównie
w Słupcu i okolicach, na ziemi kłodzkiej kształtuje się on stosunkowo dobrze ), a także
generalnie słabej wiary w możliwość zmniejszenia strat ( dotyczy to Słupca ).
Rodzaje podejmowanych działań zabezpieczających
Dotychczas analizie poddano deklaracje respondentów dotyczące stosowania przez
nich zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Praktyka badań terenowych wskazuje, że
wiele osób podejmuje różnego rodzaju działania ochronne, które okazują się dla nich
na tyle oczywiste, że nie przychodzą one im na myśl, gdy są pytani o podejmowanie działań zabezpieczających. Stąd też respondentom przedstawiono w dalszej części
kwestionariusza zestaw 13 działań ochronnych, spośród których badani mieli wybrać
te stosowane wtedy, gdy dotknęła ich najbardziej tragiczna w skutkach powódź, oraz
te podejmowane później w momencie przeprowadzenia badania5. Przy tak sformułowanym pytaniu okazało się, że spośród respondentów, którzy wcześniej twierdzili,
że nie podejmują działań zabezpieczających, ponad ¾ z nich wskazało któreś z działań z listy. Aktywność osób zagrożonych jest zatem wyższa, niż by się można było
Część wyników prezentowanych w tym podrozdziale została przedstawiona w publikacji
Romana Koniecznego i współpracowników ( 2016 ).
5
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spodziewać – żadnego z działań z listy nie realizowało jedynie 16 % spośród gospodarstw poszkodowanych w powodzi, a przed powodzią, na skutek której ucierpieli,
brakiem działań wykazywało się już blisko ⅔ z nich. Spośród badanych gospodarstw
ponad połowa deklarowała podejmowanie w momencie badania jednego działania lub
dwóch spośród zaproponowanych, co trzecie – trzy lub cztery działania, a co szóste –
pięć działań lub więcej.
Najczęściej ( blisko ⅔ ) badani deklarowali wykupywanie dobrowolnego ubezpieczenia majątku od powodzi ( tab. 4.18 ). Kolejne dwa często wprowadzane w życie działania
( odpowiednio u co trzeciego i co czwartego respondenta ) dotyczyły otoczenia domu :
zapewnienia sprawnego odpływu wód deszczowych z posesji oraz dbania o rowy
i przepusty odwadniające teren wokół zabudowań. Co piąte z badanych gospodarstw
domowych wskazywało, że ich członkowie przygotowali domowy plan działania na
wypadek powodzi – choć można mieć wątpliwości, czy respondenci mieli na myśli
formalne opracowanie takiego planu, np. przy użyciu wzorów w postaci rodzinnego
planu powodziowego. Działania stricte przygotowujące same zabudowania narażone
na powodzie lub podtopienia podejmuje zdecydowanie mniejsza część badanych :
w zależności od rodzaju działania od 10 % do 18 %. Działania takie jak dobudowanie
dodatkowej kondygnacji albo likwidacja garażu podziemnego należą do rzadkości.
Działania zabezpieczające zostały poddane analizie w podziale na trzy kategorie
działań ( tab. 4.18 ) : organizacyjne, zabezpieczające wokół domu i zabezpieczające
w domu. W takim ujęciu badane gospodarstwa deklarowały najczęściej podejmowanie jednego z dwóch działań organizacyjnych ( ubezpieczenia lub plan działań ) –
stosowało je w momencie badania
68 % respondentów w porównaniu
z 47 % osób, które wprowadziły je
w życie już przed powodzią, na skutek
której ucierpieli ( ryc. 4.18 ). Co najmniej jedno z czterech działań zabezpieczających w otoczeniu domu podejmowała blisko połowa ankietowanych
( w momencie, gdy nawiedziła ich
powódź, takie rozwiązania stosowało
Ryc. 4.18. Kategorie działań zabezpieczająco trzecie gospodarstwo ). Natomiast
cych przed powodzią podejmowanych przez
mieszkańców terenów zagrożonych
którekolwiek z działań bezpośredŹródło : badania własne.
nio chroniących dom lub mieszkanie
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Tab. 4.18. Rodzaje działań zabezpieczających przed powodzią podejmowanych przez mieszkańców terenów zagrożonych
Gospodarstwa domowe, które stosowały działanie
Działania zabezpieczającego przed powodzią

przed powodzią, na
skutek której ucierpieli

w momencie prowadzenia badania

poniosły stratę podczas powodzi

nie poniosły strat

[%]
Organizacyjne
Dobrowolne ubezpieczenie majątku od powodzi

43,7

62,7

62,7

5,8

19,0

4,8

Sprawne odprowadzenie wód deszczowych
z okolic domu

21,3

33,9

39,8

Dbałość o rowy odwadniające wokół domu

Domowy plan działania na wypadek powodzi
( rodzinny plan powodziowy )
Zabezpieczające wokół domu

13,9

22,7

28,9

Zabezpieczenie całego domu lub gospodarstwa
wałem lub murem

4,0

12,3

14,5

Regulowanie brzegów cieków przepływających
koło domu zabezpieczających przed erozją
brzegu

6,1

12,0

12,0

Stosowanie wodoodpornych materiałów
budowlanych ( tynków, farb, płytek ceramicznych
zamiast podłóg drewnianych i innych materiałów
nieodpornych na wodę )

5,6

17,5

8,4

Umieszczanie instalacji elektrycznych, kotła
co i cw powyżej poziomu wód powodziowych

5,6

13,9

12,0

Uszczelnienie drzwi i okien zabezpieczające
przed dostaniem się wody do wnętrza

7,4

12,4

9,6

Izolacja ścian zewnętrznych budynku za pomocą
specjalnych materiałów uszczelniających uniemożliwiająca przedostanie się przez ściany
i podłogi wód gruntowych i powodziowych

4,3

10,3

6,0

Zasuwy na kanalizacji przeciwdziałające
przedostawaniu się wody do wnętrza przez sieć
kanalizacyjną

5,0

9,6

10,8

Dobudowanie drugiej kondygnacji na budynkach
parterowych

1,0

2,3

–

–

1,0

–

Zabezpieczające w domu

Likwidacja garażu podziemnego
Źródło : badania własne.
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wprowadzono w czyn w blisko dwóch na pięć przebadanych gospodarstw ( wcześniej
jedynie w co piątym ).
Ponownie między poszczególnymi obszarami badawczymi można zauważyć znaczące różnice w skali zaangażowania gospodarstw w określone kategorie działań
zabezpieczających ( tab. 4.19, ryc. 4.19 ). Do najbardziej aktywnych gospodarstw należą
te z Brzostka i Pilzna oraz z Bierunia ( po około 90 % tamtejszych gospodarstw stosuje przynajmniej jedno działanie z listy ), a w największym stopniu te z Tarnobrzega
( prawie wszystkie gospodarstwa ). Stosunkowo najsłabiej są natomiast przygotowane
gospodarstwa w Sudetach oraz w Słupcu i okolicach ( od ⅔ do 4⁄5 gospodarstw ).
Tab. 4.19. Kategorie działań zabezpieczających przed powodzią podejmowanych w obszarach
badawczych
Gospodarstwa domowe stosujące działania zabezpieczające
Obszar
badawczy

ogółem
P

O

organizacyjne
R
[ pkt.
proc. ]

[%]

P

O

R
[ pkt.
proc. ]

[%]

zabezpieczające
wokół domu

zabezpieczające
w domu

P

P

O

R
[ pkt.
proc. ]

[%]

O

R
[ pkt.
proc. ]

[%]

P2 – osiedla
Tarnobrzega

81,0

98,0

17,0

63,0

87,0

24,0

32,0

52,0

20,0

27,0

65,0

38,0

S1 – Bieruń

59,5

90,5

31,1

37,8

70,3

32,4

31,1

43,2

12,2

8,1

23,0

14,9

P1 – Brzostek,
Pilzno i okolice

78,4

89,7

11,3

51,5

69,1

17,5

55,7

68,0

12,4

37,1

61,9

24,7

M1 – Budzów
i Zembrzyce

51,3

85,9

34,6

28,2

59,0

30,8

33,3

66,7

33,3

19,2

25,6

6,4

M2 – Tuchów
i okolice

67,9

84,4

16,5

46,8

69,7

22,9

38,5

55,0

16,5

35,8

51,4

15,6

D2 – okolice
Kłodzka
i Lądka-Zdroju

59,0

79,0

20,0

50,0

71,0

21,0

22,0

34,0

12,0

6,0

17,0

11,0

M3 – Słupiec
i okolice

59,5

73,8

14,3

53,6

59,5

6,0

20,2

32,1

11,9

8,3

14,3

6,0

D1 – Bogatynia

51,2

67,9

16,7

35,7

51,2

15,5

19,0

33,3

14,3

9,5

32,1

22,6

Ogółem

64,3

83,9

19,6

46,7

67,8

21,1

32,0

48,3

16,4

19,8

37,7

17,9

Uwagi : P – stosowane przed powodzią, na skutek której ucierpieli, O – stosowane w momencie prowadzenia badania, R – różnica między odsetkiem gospodarstw realizujących działanie w momencie prowadzenia
badań a stosujących już przed powodzią, na skutek której ucierpieli ( w pkt proc. ) ; na szaro zaznaczono
te obszary, w których dane działanie podejmowano częściej niż przeciętnie we wszystkich obszarach.
Źródło : badania własne.
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Ryc. 4.19. Kategorie działań zabezpieczających przed powodzią podejmowanych w obszarach
badawczych
Źródło : badania własne.

Najbardziej motywujące do zwiększenia aktywności były powodzie w Bieruniu oraz
w Budzowie i Zembrzycach, gdzie gospodarstwa, które zastosowały jedno z działań
po wystąpieniu powodzi, stanowiły ⅓ ogółu badanych. W Bieruniu dotyczyło to jednak działań o charakterze organizacyjnym ( głównie ubezpieczeń ), a w zdecydowanie
mniejszym stopniu inwestycji w zabezpieczenie zabudowań i ich otoczenia, co może
świadczyć o braku informacji o możliwych tego rodzaju działaniach lub braku wiary
w ich skuteczność. W miejscowościach nad Paleczką również wzrósł odsetek ubezpieczonych, który należał przed uderzeniem żywiołu do najniższych spośród badanych
obszarów. Mieszkańcy tych okolic decydowali się jednak również na podjęcie wielu
działań zabezpieczających wokół ich domostw, związanych z utrzymaniem rowów,
przepływów czy ochroną w postaci wałów lub murów. Za to w niewielkim stopniu
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niedawna katastrofalna powódź zmotywowała ich do inicjowania działań w samych
zabudowaniach.
Pozostałe trzy obszary z aktywnymi przeciwpowodziowo gospodarstwami ( osiedla Tarnobrzega, Brzostek, Pilzno i okolice oraz Tuchów i okolice ) charakteryzują się
ponadprzeciętnym odsetkiem gospodarstw podejmujących każde z trzech omawianych rodzajów działań. Trzy najgorzej przygotowane obszary wypadają również słabo
pod względem poszczególnych rodzajów zabezpieczeń. Wyjątkiem są miejscowości
nad Białą Lądecką, gdzie stosunkowo dużo gospodarstw stara się ubezpieczyć swój
dobytek. W Bogatyni natomiast odnotowano dość znaczny wzrost liczby gospodarstw
stosujących zabezpieczenia bezpośrednio w domu ( co trzecie w porównaniu z co dziesiątym przed katastrofalną powodzią w 2010 r. ). Szczegółowy obraz częstości stosowania określonych metod zabezpieczania domów i okolic przedstawia tabela 4.20 –
potwierdza ona wysoką w porównaniu z innymi obszarami aktywność w tym zakresie
mieszkańców Tarnobrzega, Brzostka i Pilzna oraz Tuchowa.

P2 – osiedla
Tarnobrzega

P1 – Brzostek,
Pilzno i okolice

M3 – Słupiec
i okolice

M2 – Tuchów
i okolice

M1 – Budzów
i Zembrzyce

S1 – Bieruń

Działania zabezpieczającego
przed powodzią

D2 – okolice Kłodzka
i Lądka-Zdroju

D1 – Bogatynia

Tab. 4.20. Rodzaje działań zabezpieczających przed powodzią podejmowanych w obszarach
badawczych

gospodarstwa podejmujące działania zabezpieczające
[%]
Organizacyjne
Dobrowolne ubezpieczenie majątku
od powodzi

O

50,0

66,0

66,2

57,7

65,1

58,3

56,7

78,0

P

35,7

48,0

35,1

28,2

39,4

52,4

47,4

58,0

Domowy plan działania na wypadek
powodzi ( rodzinny plan powodziowy )

O

7,1

16,0

14,9

5,1

34,9

6,0

24,7

34,0

P

1,2

4,0

5,4

1,3

10,1

4,8

8,2

9,0

O

21,4

25,0

31,1

43,6

49,5

13,1

46,4

36,0

P

10,7

17,0

20,3

26,9

30,3

6,0

37,1

19,0

Zabezpieczające wokół domu
Sprawne odprowadzenie wód
deszczowych z okolic domu
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P2 – osiedla
Tarnobrzega

P1 – Brzostek,
Pilzno i okolice

M3 – Słupiec
i okolice

M2 – Tuchów
i okolice

M1 – Budzów
i Zembrzyce

S1 – Bieruń

Działania zabezpieczającego
przed powodzią

D2 – okolice Kłodzka
i Lądka-Zdroju

D1 – Bogatynia
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gospodarstwa podejmujące działania zabezpieczające
[%]
Dbałość o rowy odwadniające
wokół domu

O

19,0

24,0

16,2

28,2

21,1

26,2

15,5

31,0

P

11,9

16,0

13,5

11,5

11,9

13,1

11,3

21,0

Zabezpieczenie całego domu
lub gospodarstwa wałem albo murem

O

9,5

11,0

–

29,5

15,6

–

26,8

4,0

P

2,4

3,0

–

2,6

7,3

–

13,4

1,0

Regulowanie brzegów cieków
przepływających koło domu

O

6,0

3,0

6,8

38,5

5,5

6,0

21,6

12,0

P

3,6

2,0

1,4

7,7

2,8

3,6

20,6

6,0

Stosowanie wodoodpornych materiałów
budowlanych

O

9,5

11,0

8,1

5,1

25,7

6,0

29,9

36,0

P

2,4

1,0

–

3,8

7,3

3,6

13,4

11,0

Umieszczanie instalacji elektrycznych,
kotła co i cw powyżej poziomu wód
powodziowych

O

3,6

9,0

14,9

16,7

9,2

3,6

27,8

25,0

P

–

1,0

2,7

10,3

7,3

–

13,4

9,0

Uszczelnienie drzwi i okien
zabezpieczające przed dostaniem się
wody do wnętrza

O

11,9

4,0

2,7

15,4

24,8

2,4

22,7

11,0

P

1,2

1,0

2,7

14,1

16,5

2,4

13,4

6,0

Izolacja ścian zewnętrznych budynku
za pomocą specjalnych materiałów
uszczelniających

O

6,0

2,0

5,4

7,7

11,9

3,6

22,7

20,0

P

1,2

1,0

2,7

6,4

2,8

2,4

13,4

4,0

Zasuwy na kanalizacji przeciwdziałające
przedostawaniu się wody do wnętrza

O

10,7

3,0

2,7

3,8

20,2

4,8

17,5

10,0

P

6,0

1,0

1,4

2,6

9,2

3,6

8,2

6,0

Dobudowanie drugiej kondygnacji
na budynkach parterowych

O

–

2,0

–

1,3

5,5

2,4

–

6,0

Zabezpieczające w domu

Likwidacja garażu podziemnego

P

1,2

1,0

1,4

1,3

1,8

–

–

1,0

O

1,2

–

–

–

–

–

–

5,0

P

–

–

–

–

–

–

–

–

Uwagi : O – stosowane w momencie prowadzenia badania, P – stosowane przed powodzią, na skutek której
ucierpieli ; na szaro zaznaczono te obszary, w których dane działanie podejmowano częściej niż przeciętnie
we wszystkich obszarach.
Źródło : badania własne.
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Zróżnicowanie poziomu ubezpieczalności
Karolina Listwan-Franczak

Spośród działań zabezpieczających przed powodzią na szczególną uwagę zasługuje
skala wykupywania dobrowolnych ubezpieczeń katastroficznych, obejmujących również straty wywołane klęską powodzi6. Ubezpieczenia te stanowią „narzędzie zarządzania ryzykiem, które rozkłada ryzyko katastrofy na dużą liczbę ubezpieczonych osób
lub przedsiębiorstw i umożliwia im pokrycie dużych i przypadkowych strat poniesionych przez nich w wyniku ziszczenia się ryzyka” (Działek 2013b: 542). Ubezpieczenia
tego rodzaju pełnią dwie główne funkcje: stanowią dla potencjalnych poszkodowanych
zabezpieczenie na wypadek katastrofy oraz zmniejszają obciążenie finansowe budżetu
państwa i budżetów lokalnych w fazie likwidacji skutków powodzi (Łasut 2006).
Poziom wykupu ubezpieczeń katastroficznych przez gospodarstwa, które ucierpiały
na skutek powodzi we wszystkich badanych obszarach, wynosił średnio 63 %. Chociaż
wynik ten wydaje się stosunkowo wysoki, to, biorąc pod uwagę poniesione przez
gospodarstwa straty powodziowe, jest on nadal niewystarczający. W poszczególnych
obszarach widoczne jest zróżnicowanie poziomu ubezpieczalności na wypadek powodzi – od połowy ubezpieczonych gospodarstw w Bogatyni do ponad ¾ w osiedlach
Tarnobrzega ( tab. 4.18 ). Poziom ten zależy od wielu czynników ekonomicznych, prawnych i społecznych, a także od indywidualnego doświadczenia powodzi i subiektywnej
percepcji zagrożenia powodziowego.
Potwierdzona została generalna tendencja zaobserwowana w innych badaniach,
wpływu doświadczenia powodzi na podejmowanie działań zabezpieczających, w tym
wypadku na wykup ubezpieczeń ( Rufat i in. 2015 ). Średnio wzrost ten wyniósł 19 pkt
proc. Największy wzrost poziomu ubezpieczalności po wystąpieniu powodzi zaobserwowano w Bieruniu oraz w Budzowie i Zembrzycach ( z około ⅓ do ⅔ ). Znaczące
zwiększenie liczby ubezpieczonych gospodarstw odnotowano również w Tuchowie
i okolicach. Najmniejszy natomiast ( rzędu 5 – 10 pkt proc. ) w Słupcu i okolicach oraz
w Brzostku, Pilźnie i okolicach.
Na poziom ubezpieczalności wpływa do pewnego stopnia charakter powodzi. Nieco
częściej ubezpieczają się gospodarstwa, które nawiedzone zostały przez powódź z deszczów rozlewnych niż te doświadczone powodzią błyskawiczną. Co ciekawe, to jednak
6
Podrozdział na temat czynników wpływających na poziom wykupywania dobrowolnych
ubezpieczeń katastroficznych został opracowany przez Karolinę Listwan-Franczak. Kwestii tej
poświęcono więcej uwagi w publikacji Listwan-Franczak i współpracowników ( 2016 ).
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w tym drugim przypadku wystąpił o wiele większy wzrost odsetka ubezpieczonych
domostw po przejściu żywiołu. Powodzie błyskawiczne wydają się dla mieszkańców
terenów zagrożonych katastrofą o bardziej niespodziewanym charakterze, stąd niski
poziom ubezpieczalności przed jej wystąpieniem oraz duży wzrost bezpośrednio
po niej. W obszarach nawiedzanych powodziami z deszczów rozlewnych natomiast
ten odsetek był już stosunkowo wysoki przed tym zdarzeniem, stąd też wzrost po
nim był mniej widoczny. Podobne
wyniki można otrzymać po dokonaniu analizy częstości strat powodziowych w gospodarstwach – te, które są
częściej nawiedzane przez powodzie,
okazują się również nieco bardziej
skłonne do zakupu instrumentów
ochronnych ( ryc. 4.20 ).
W większym stopniu niż charakter powodzi o poziomie ubezpieRyc. 4.20. Udział ubezpieczonych gospodarstw
czalności zdają się jednak decydodomowych według częstości występowania pować czynniki natury ekonomicznej.
wodzi
Stosunkowo najlepiej przygotowane
Źródło : badania własne.
w tym zakresie do wystąpienia powodzi, która dotknęła badane gospodarstwa, były te utrzymujące się z rolnictwa ( ryc. 4.21 ). Doświadczenie klęski miało
natomiast niewielki wpływ na zwiększenie ich motywacji do ubezpieczania się, inaczej
niż w pozostałych typach gospodarstw. Należy jednak mieć na uwadze to, iż rolnicy
to specyficzna grupa, która objęta jest obowiązkiem wykupu dwóch ubezpieczeń :
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa
rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
od ognia i innych zdarzeń losowych. Wyjaśnieniem stosunkowo wysokiego stopnia
ubezpieczalności deklarowanego przez rolników może być więc ich przeświadczenie,
że wspomniane obowiązkowe ubezpieczenia są tożsame z dobrowolnym ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych. Oznaczać to może ich niewiedzę co do
przedmiotu ubezpieczenia w wypadku obu ubezpieczeń ( obligatoryjnego i fakultatywnego ). W praktyce posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia budynków należących do gospodarstwa rolnego nie będzie kompensowało strat rolników poniesionych
w majątku niewchodzącym w skład gospodarstwa.
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Ryc. 4.21. Udział ubezpieczonych gospodarstw domowych ze względu na główne źródło
dochodu
Źródło : badania własne.

Wśród gospodarstw domowych deklarujących jako główne źródło utrzymania
zarobki na podstawie umowy o pracę lub dochody z własnej działalności gospodarczej zauważono największy odsetek ubezpieczonych domostw już po wystąpieniu
żywiołu. Dla gospodarstw domowych, których podstawowym źródłem dochodu jest
emerytura lub renta, stwierdzono porównywalny wzrost poziomu ubezpieczalności
po wystąpieniu powodzi – o około 20 pkt proc. Niemniej jednak wśród czterech
wyodrębnionych kategorii ekonomicznych gospodarstwa utrzymujące się ze świadczeń rentowych i emerytalnych charakteryzują się najmniejszym udziałem ubezpieczonych domostw.
Wynika to z pewnością ze zróżnicowanych zasobów ekonomicznych gospodarstw. Respondenci, którzy deklarowali dobrą sytuację finansową lub przyznali,
że poprawiła się ona w ostatnich latach, o wiele częściej także mieli ubezpieczenie
katastroficzne ( ryc. 4.22 ). Wśród gospodarstw, które gorzej oceniały swoją sytuację
materialną, ubezpieczonych podmiotów było mniej – nawet po doświadczeniu strat
poniesionych na skutek powodzi stanowiły one nieco ponad połowę ( w stosunku do
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Ryc. 4.22. Udział ubezpieczonych gospodarstw domowych ze względu na ocenę własnej sytuacji
finansowej
Źródło : badania własne.

⅔ wśród gospodarstw dobrze oceniających swoje zasoby materialne ). Do szczególnej grupy gospodarstw o najniższym poziomie wykupu instrumentów ochronnych
należy zaliczyć te, których lokatorzy nie są właścicielami zajmowanego mieszkania
lub domu ( 30 % ubezpieczonych przed wystąpieniem powodzi, 40 % po jej przejściu ).
Nie dziwi zatem, że powody finansowe wymieniane są przez respondentów jako
najczęstsze wyjaśnienie braku dobrowolnego ubezpieczenia katastroficznego –
wskazuje je blisko 40 % nieubezpieczonych gospodarstw ( tab. 4.21 ). Ankietowani
najczęściej mówili o zbyt wysokiej składce na dobrowolne ubezpieczenie katastroficzne w stosunku do ich dochodów. Kategoria powodów niefinansowych była
bardziej rozbudowana i zawierała rozliczne uzasadnienia, takie jak : negatywne
doświadczenia z firmami ubezpieczeniowymi, negatywne praktyki firm ubezpieczeniowych, przekonanie o nieskuteczności polis ubezpieczeniowych, brak świadomości, co jest objęte ubezpieczeniem obowiązkowym, i jednoczesne przeświadczenie
o tym, iż jego posiadanie nie zrekompensuje potencjalnych strat powodziowych,
przekonanie o braku konieczności wykupienia dodatkowego ubezpieczenia oprócz
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Tab. 4.21. Przyczyny braku wykupu dobrowolnego ubezpieczenia od powodzi

Kategoria przyczyn

finanse

motywacja
Po stronie osób
zagrożonych
powodzią
wiedza

inne
Po stronie ubezpieczycieli
Brak odpowiedzi

Rodzaj przyczyny braku wykupu
ubezpieczenia
z powodów finansowych

Gospodarstwa domowe
(N = 302)
liczba

[%]

119

39,4

to nie jest moje mieszkanie/dom/budynek

11

3,6

nie ma takiej potrzeby, nie ma to sensu

68

22,5

ubezpieczenie rolnicze/ogólne jest
wystarczające

7

2,3

z powodów religijnych

1

0,3

ubezpieczenie nie jest obowiązkowe

1

0,3

nie wiem, czy jesteśmy ubezpieczeni od
powodzi

24

7,9

nie wiem, dlaczego nie jesteśmy
ubezpieczeni

11

3,6

nic nie wiem o takich ubezpieczeniach

6

2,0

nie myśleliśmy o tym

4

1,3

jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale zrobimy

3

1,0

firmy ubezpieczeniowe odmawiają

14

4,6

negatywne doświadczenia i opinie na
temat ubezpieczeń

10

3,3

33

10,9

Uwagi : kategorie przyczyn opracowano na podstawie odpowiedzi otwartych; respondenci mogli wskazać
więcej niż jedną odpowiedź, odpowiedzi nie sumują się do 100%.
Źródło : badania własne.

już posiadanego ubezpieczenie rolniczego, brak prawa własności do nieruchomości
oraz przeświadczenie o braku potrzeby ubezpieczania się na wypadek powodzi.
Czynniki związane z motywacją oraz wiedzą stanowią zatem ważną grupę powodów wpływających na decyzję o ubezpieczaniu się lub nie. Potwierdzają to wyniki
badań, wskazując, że po ten instrument ochronny chętniej sięgają gospodarstwa, których przedstawiciele uważają, iż prawdopodobne jest ponowne wystąpienie powodzi
w ciągu najbliższych kilkunastu lat, oraz te osoby, które sądzą, że straty powodziowe
można ograniczyć przez działania zabezpieczające ( tab. 4.22 ).
W tym kontekście warto przywołać coraz głośniej artykułowane postulaty reorganizacji systemu ubezpieczeń oraz wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń od ognia
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Tab. 4.22. Udział ubezpieczonych gospodarstw domowych w zależności od postrzegania ryzyka
powodziowego
Ubezpieczone gospodarstwa domowe
Postrzeganie ryzyka powodziowego

przed powodzią, na
skutek której ucierpieli

po powodzi ( w momencie
prowadzenia badania )
[%]

Ocena możliwości
wystąpienia powodzi
w ciągu najbliższych
kilkunastu lat
Ocena możliwości
zmniejszenia strat
wywołanych przez
powodzie

wystąpi

47,9

68,1

ani tak, ani nie

41,7

60,0

nie wystąpi

36,4

50,0

brak odpowiedzi

33,0

52,3

w dużym stopniu możliwe

45,4

68,1

częściowo możliwe

45,3

61,9

nic nie da się zrobić

33,3

53,5

Źródło : badania własne.

i innych zdarzeń losowych wzorem obowiązkowego ubezpieczenia majątku rolników
od ognia i innych zdarzeń losowych. Obligatoryjny charakter ubezpieczenia katastroficznego spowodowałby przesunięcie ciężaru pomocy powodzianom na zakłady
ubezpieczeniowe. Takie rozwiązanie skorelowane z jasnymi i czytelnymi procedurami
obowiązującymi firmy ubezpieczeniowe skutkowałoby szybszym i efektywniejszym
procesem odbudowy majątku trwałego ze zniszczeń ( Kułakowska-Bicz 2010 ).
W literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele rozwiązań systemowych, które
mogłyby wpłynąć na zwiększenie udziału ubezpieczonych gospodarstw domowych
na wypadek powodzi. Za zasadne należy uznać stanowisko Witolda Skomry ( 2012 ),
który za istotny element zarządzania kryzysowego uznaje edukację ludności, stanowiącą formę długofalowej, permanentnie prowadzonej działalności, zmierzającej do
redukcji ryzyka i ograniczenia skutków niekorzystnych zdarzeń. Autor ten słusznie podnosi postulat aktywnego udziału sektora ubezpieczeniowego w finansowaniu projektów edukacyjnych. Produkty ubezpieczeniowe powinny oferować klientom realną ochronę ubezpieczeniową. Wysokość wypłat nie może jednak stanowić
zagrożenia dla gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń ( Maciążek 2012 ).
Rozwiązaniem wydaje się zastosowanie takich mechanizmów, jak fundusze reasekuracyjne ( Kondratowicz 2012 ) oraz partnerstwo publiczno-prywatne ( Brodecki,
Jaśkiewicz-Kamińska 2012 ). Ważną rolę w stabilizacji funkcjonowania zakładów
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ubezpieczeniowych na wypadek wystąpienia powodzi odgrywać powinny również
mapy zagrożeń katastrofami naturalnymi – Informatyczny System Osłony Kraju
( ISOK ) oraz System Osłony Przeciwosuwiskowej ( SOPO ). Narzędzia te są istotne dla
rynku ubezpieczeniowego, ponieważ pozwalają na bardziej precyzyjną ocenę ryzyka,
w gruncie rzeczy dla każdego obiektu indywidualnie. Dodatkowy ich walor będzie
polegał na uwzględnianiu nie tylko danych historycznych, lecz także możliwości prognozowania aktualnego zagrożenia ( Maciążek 2012 ).

4.3.4. Wpływ wrażliwości społecznej na poziom przygotowania
do powodzi
Syntetyczny indeks przygotowania do powodzi
By zobrazować przedstawiony w poprzednim podrozdziale zróżnicowany zakres działań podejmowanych przez gospodarstwa domowe na terenach zagrożonych powodzią, skonstruowano sumaryczny wskaźnik poziomu przygotowania do powodzi
( tab. 4.23 ). Obejmuje on : własną ocenę stopnia przygotowania do potencjalnej powodzi, deklarację stosowania zabezpieczeń powodziowych, liczbę podejmowanych działań ochronnych z zaproponowanej listy z wyłączeniem ubezpieczeń, które ze względu
na znaczenie ujęto jako odrębny wskaźnik cząstkowy, wspólne działania zabezpieczające z innymi mieszkańcami oraz interwencje mieszkańców u władz lokalnych.
Należy przy tym pamiętać, że indeks ten stanowi jedynie uproszczony model bardziej
skomplikowanej rzeczywistości, niemniej umożliwia zrozumienie prawidłowości
w zakresie przygotowywania się gospodarstw na terenach zagrożonych powodzią.
W rezultacie stworzono indeks przygotowania do powodzi przyjmujący wartości od
0 do 7 punktów, gdzie 0 oznaczało brak działań podejmowanych przez dane gospodarstwo, a 7 – deklaracja podejmowania wszystkich rodzajów działań. W niektórych
miejscach dla lepszej wizualizacji zastosowano uproszczoną skalę opisową poziomu
przygotowania do powodzi : niski ( 0–1 pkt ), średni ( 2–3 pkt ), wysoki ( 4–5 pkt ) i bardzo wysoki ( 6–7 pkt ).
Głównym celem tej części pracy jest wyjaśnienie, w jakim stopniu różnice
w przygotowaniu do powodzi są konsekwencją zróżnicowanej wrażliwości społecznej badanych gospodarstw domowych, a także, które z potencjalnych determinant
wrażliwości społecznej mają w tym kontekście największe znaczenie. Weryfikowana
w tej części hipoteza badawcza wynika z przedstawionej w podrozdziale 4.1 klasycznej
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Tab. 4.23. Konstrukcja syntetycznego indeksu przygotowania do powodzi

Pytanie w badaniu ankietowym
Ocena obecnego stopnia przygotowania gospodarstwa domowego
do potencjalnej powodzi
Stosują obecnie zabezpieczenia domu i jego otoczenia przed
powodziami i podtopieniami
Liczba podejmowanych obecnie działań zabezpieczających
( bez ubezpieczeń ) przed powodzią wybranych z proponowanej listy

Odpowiedzi na pytania

Liczba punktów
do indeksu
przygotowania
do powodzi

dobrze i bardzo
dobrze przygotowani

1

tak

1

1–2 działania

1

3 działania lub więcej

2

Posiadają dobrowolne ubezpieczenie majątku od powodzi

tak

1

Podejmowali z sąsiadami lub innymi mieszkańcami miejscowości
wspólne działania zabezpieczające przed powodzią

tak

1

Zwracali się, sami lub z sąsiadami, do władz lokalnych w sprawie
działań zabezpieczających dom i jego okolice przed powodzią

tak

1

Źródło : opracowanie własne.

definicji wrażliwości społecznej, która mówi m.in. o zdolności do przewidzenia żywiołu
i poradzenia sobie z nim, co można zoperacjonalizować jako wysiłki podejmowane
w celu ochrony przed negatywnymi skutkami potencjalnej klęski. Założono zatem,
że wrażliwość społeczna gospodarstw domowych, stanowiąca konsekwencję uwarunkowań demograficznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych, powinna się
odzwierciedlić w większym lub mniejszym zakresie podejmowanych działań zabezpieczających ( Zahran i in. 2008 ; Hossain 2015 ) : im wyższy poziom wrażliwości społecznej, tym niższy powinien być stopień przygotowania do powodzi. Opracowany
indeks syntetyczny wykorzystany został jako zmienna zależna w analizie regresji,
a cechy społeczno-ekonomiczne gospodarstw określające ich wrażliwość społeczną
służyły za zmienne objaśniające. Dodatkowo jako zmienne kontrolne wykorzystano
zróżnicowane doświadczenie powodzi, które nawiedziły badane gospodarstwa, oraz
ich percepcję ryzyka powodziowego. Przed przedstawieniem wyników analizy regresji
zaprezentowano zależności między poszczególnymi potencjalnymi czynnikami wrażliwości społecznej a poziomem przygotowania gospodarstw do powodzi.
Jak można się było spodziewać, rozkład tego indeksu nie jest symetryczny – najwięcej gospodarstw uzyskało wartość równą dwóm punktom, co oznacza dość przeciętny poziom aktywności zabezpieczającej ( ryc. 4.23 ). Indeks wskazuje, że najlepiej
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przygotowani są mieszkańcy badanych górskich społeczności w Karpatach, w szczególności w Tuchowie
i okolicach (tab. 4.24, ryc. 4.24).
Dobrze przygotowani, w porównaniu
z całą analizowaną próbą, wydają się
też mieszkańcy Budzowa i Zembrzyc,
mimo że od katastrofalnej powodzi
minęło do momentu badania 13 lat,
Ryc. 4.23. Rozkład wartości syntetycznego ina także mieszkańcy Brzostka, Pilzna
deksu przygotowania do powodzi
i okolicznych wsi. Poza Karpatami
Źródło : badania własne.
przeciętnie wyższym poziomem przygotowania odznaczają się gospodarstwa w Tarnobrzegu. Gorzej przygotowane są natomiast gospodarstwa w pozostałych
obszarach: w Bieruniu oraz w miejscowościach nad Białą Lądecką największą grupę stanowią gospodarstwa o średnim poziomie przygotowania, a w Bogatyni oraz w Słupcu
i okolicach te o słabym stopniu przygotowania.
Tab. 4.24. Poziom przygotowania do powodzi w obszarach badawczych
Poziom przygotowania
gospodarstw domowych do powodzi
Obszar badania

niski

średni

wysoki

bardzo
wysoki

[  % ]
M2 – Tuchów i okolice

17,4

22,0

41,3

19,3

Średni indeks
przygotowania
do powodzi
[ pkt ]

różnica*

3,80

+1,04

M1 – Budzów i Zembrzyce

20,5

30,8

42,3

6,4

3,17

+0,41

P2 – osiedla Tarnobrzega

12,0

53,0

31,0

4,0

3,09

+0,33

P1 – Brzostek, Pilzno i okolice

22,7

32,0

39,2

6,2

3,03

+0,27

D2 – okolice Kłodzka i Lądka-Zdroju

33,0

45,0

16,0

6,0

2,43

–0,33

S1 – Bieruń

23,0

59,5

17,6

–

2,28

–0,48

D1 – Bogatynia

44,0

32,1

21,4

2,4

2,05

–0,71

M3 – Słupiec i okolice

45,2

42,9

11,9

–

1,82

–0,94

Ogółem

26,7

39,1

28,1

6,1

2,76

0,00

Uwagi : * różnica w stosunku do średniej dla wszystkich badanych gospodarstw ( N = 726 ).
Źródło : badania własne.
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Ryc. 4.24. Poziom przygotowania do powodzi w obszarach badawczych
Źródło : badania własne.

Czynniki zwiększające i zmniejszające poziom przygotowania do powodzi
W tej części pracy analizie poddano zależności między cechami uznawanymi za
wyznaczniki wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe a poziomem przygotowania
do powodzi określonym na podstawie odpowiedzi respondentów. Wspomniane cechy
zostały wybrane po przeglądzie literatury. Dotychczasowe rozważania teoretyczne
i badania empiryczne umożliwiły bowiem określenie charakterystyk, które można
wiązać z wyższym poziomem wrażliwości ( określane skrótowo jako czynniki lub
determinanty wrażliwości społecznej ). Najpierw przedstawione zostaną uwarunkowania o charakterze demograficznym, a następnie te związane ze statusem społeczno-ekonomicznym. Na koniec dokonano analizy wpływu czynników niezwiązanych z wrażliwością społeczną – zmiennych kontrolnych odnoszących się do
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dotychczasowego doświadczenia powodzi wśród badanych gospodarstw, ich percepcji
ryzyka powodziowego oraz oceny możliwości zmniejszenia strat powodziowych.
Czynniki demograficzne
Podczas analizy poziomu przygotowania gospodarstw w zależności od struktury wieku
ich członków rzuca się w oczy niska aktywność gospodarstw złożonych tylko z osób
w wieku poprodukcyjnym ( tab. 4.25 ). Potwierdza to wskazywaną w literaturze większą
wrażliwość społeczną tej grupy wiekowej w obliczu zagrożenia powodziowego.
Nie są za to gorzej przygotowane gospodarstwa złożone z osób z różnych grup wiekowych, w tym również tych najstarszych – nie odnotowano zatem wpływu „ obciążenia demograficznego ” takich gospodarstw na ich aktywność. Spośród nich przeciętnie
nieco lepiej przygotowane okazują się gospodarstwa złożone tylko z osób w wieku
produkcyjnym oraz te z osobami w wieku produkcyjnym mającymi dzieci. Wyniki
te wskazują tym samym, że najmłodszych mieszkańców, gdy rozpatrujemy ich z perspektywy całych gospodarstw, nie można zaliczyć do bardziej wrażliwych.
Większa wrażliwość seniorów wynika, jak wskazano w podrozdziale 4.1, z wielu
przyczyn. Składają się na nią niższe zasoby kapitału ekonomicznego, ludzkiego czy
społecznego tych z reguły jedno- lub dwuosobowych gospodarstw – te cechy są

Tab. 4.25. Zależność poziomu przygotowania do powodzi od struktury wiekowej gospodarstw

Struktura wiekowa osób
w gospodarstwach domowych

Poziom przygotowania
gospodarstw domowych do powodzi
N

niski

średni

wysoki

bardzo
wysoki

[ %]

Średni indeks
przygotowania
do powodzi
[ pkt ]

różnica*

Produkcyjny

171

20,5

40,4

32,2

7,0

3,04

+0,28

Przedprodukcyjny i produkcyjny

181

23,8

34,8

34,8

6,6

2,96

+0,20

Przedprodukcyjny, produkcyjny
i poprodukcyjny

126

25,4

42,1

27,0

5,6

2,73

–0,03

Produkcyjny i poprodukcyjny

137

22,6

46,7

25,5

5,1

2,82

+0,06

Poprodukcyjny

107

48,6

30,8

15,9

4,7

1,91

–0,85

Uwagi : * różnica w stosunku do średniej dla wszystkich badanych gospodarstw ( N = 726 ) ; przyjęto następujące granice grup wiekowych : przedprodukcyjny – do 18 lat włącznie, produkcyjny – 19 – 64 lat, poprodukcyjny – 65 lat i więcej.
Źródło : badania własne.
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również utożsamiane z wyższym poziomem wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe. Częściej dotyczą tych osób też problemy zdrowotne, które uniemożliwiają im
podjęcie działań zabezpieczających. Jednocześnie seniorzy mogą się odznaczać niższym poziomem motywacji do podejmowania tego rodzaju aktywności. Zebrane dane
potwierdzają, że prawie wszystkie przebadane gospodarstwa złożone wyłącznie z osób
powyżej 65. roku życia liczą jedną lub dwie osoby ( w pozostałych grupach do tej kategorii zalicza się co piąte gospodarstwo ). Głównym źródłem utrzymania takich gospodarstw są w zdecydowanej większości świadczenia emerytalne i rentowe. Nie dziwi
zatem, że wśród nich odsetek gospodarstw, które swój poziom dochodów uznają za
niezadowalający, jest wyższy niż w pozostałych ( 38 % w stosunku do 25 % ). Także nieco
większa grupa spośród nich uważa, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się (35% w stosunku do 29%). Mieszkańcy tych gospodarstw odznaczają się też przeciętnie niższym
poziomem wykształcenia i prawie dwukrotnie rzadszą działalnością stowarzyszeniową
(11% w stosunku do 19%). Izolacja społeczna niektórych z tych gospodarstw wydaje
się skutkować wyższym poziomem nieufności – blisko połowa z nich (w porównaniu
z ⅓ pozostałych gospodarstw) uważa, że ich sąsiedzi raczej pilnują swoich spraw, niż są
chętni do pomocy innym. Wśród gospodarstw osób w podeszłym wieku zgodnie z przewidywaniami jest również większy odsetek z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle
chorymi (42% w stosunku do 32% wśród pozostałych). Potwierdza się zatem hipoteza,
że w tej grupie gospodarstw nakładają się niedobory odporności na negatywne zjawiska,
skutkujące w tym wypadku słabszym przygotowaniem do powodzi. Wyjaśnia to fakt, że
nawet te gospodarstwa seniorów, które dobrze oceniają swoją sytuację finansową, także
rzadko podejmują działania ochronne (tab. 4.26).

Tab. 4.26. Średnia wartość syntetycznego indeksu przygotowania do powodzi w zależności od
struktury wiekowej i sytuacji finansowej gospodarstw
Średni indeks przygotowania do powodzi [ pkt ]
gospodarstwo seniorów ( pow. 65 lat )
Dochód wystarcza na zaspokojenie
podstawowych potrzeb

tak

nie

tak

2,03 ( –0,73 )

3,00 ( +0,24 )

nie

1,71 ( –1,02 )

2,62 ( –0,14 )

Uwagi : w nawiasach podano różnicę w stosunku do średniej dla wszystkich badanych gospodarstw
( N = 726 ).
Źródło : badania własne.

237

4. Wrażliwość społeczna a przygotowanie do powodzi

Zestawienie opracowane dla gospodarstw o różnych składzie wiekowym sugerowało, że gospodarstwa domowe z dziećmi nie są gorzej przygotowane na wypadek
powodzi. Potwierdza to bardziej szczegółowa analiza ( tab. 4.27 ) : porównując gospodarstwa z dziećmi z tymi bez potomstwa ( ale z wyłączeniem gospodarstw seniorów ),
otrzymujemy podobne wyniki zbliżone do średniej. Po wyodrębnieniu gospodarstw
liczących troje dzieci lub więcej stwierdzono, że są one ponadprzeciętnie lepiej przygotowane do powodzi. Tak więc o ile dzieci same w sobie mogą być bardziej wrażliwe,
zwłaszcza w momentach, gdy są pozostawione bez opieki, to gospodarstwa z dziećmi
nie wydają się należeć do grupy wrażliwej – wprost przeciwnie potwierdza się hipoteza, że mogą być one bardziej zmotywowane do podjęcia działań zabezpieczających
przed potencjalną klęską w celu ochrony potomstwa.

Tab. 4.27. Zależność poziomu przygotowania do powodzi od obecności dzieci w gospodarstwie

Obecność dzieci
w gospodarstwach domowych

Poziom przygotowania
gospodarstw domowych do powodzi
N

niski

średni

wysoki

bardzo
wysoki

[ %]

Średni indeks
przygotowania
do powodzi
[ pkt ]

różnica*

Gospodarstwa domowe bez dzieci**

361

24,7

42,1

26,9

6,4

2,80

+0,04

Gospodarstwa domowe z dziećmi

308

24,4

37,7

31,5

6,5

2,87

+0,11

W tym gospodarstwa wielodzietne
( 3 dzieci i więcej )

37

18,9

29,7

40,5

10,8

3,41

+0,65

Uwagi : * różnica w stosunku do średniej dla wszystkich badanych gospodarstw ( N = 726 ) ; ** z wyłączeniem
gospodarstw seniorów.
Źródło : badania własne.

Skrzyżowanie sytuacji rodzinnej z oceną dochodów gospodarstw wskazuje, że
wśród gospodarstw gorzej oceniających sytuację finansową te z dziećmi nieco częściej
podejmują działania zabezpieczające niż te bez potomstwa ( tab. 4.28 ). Różnica ta nie
jest jednak znacząca. Za to wśród gospodarstw dobrze oceniających swoją sytuację nie
ma różnicy w stopniu przygotowania w zależności od faktu posiadania potomstwa.
Od analizy składu wiekowego gospodarstw warto przejść do analizy poziomu przygotowania do powodzi w zależności od wielkości gospodarstw. Jak już wspomniano,
te mniejsze oraz te większe mogą dysponować mniejszymi zasobami, ograniczającymi
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Tab. 4.28. Średnia wartość syntetycznego indeksu przygotowania do powodzi w zależności od
obecności dzieci w gospodarstwie oraz sytuacji finansowej
Średni indeks przygotowania do powodzi [ pkt ]
gospodarstwa z dziećmi
Dochód wystarcza na zaspokojenie
podstawowych potrzeb

tak

nie*

tak

2,96 ( +0,20 )

2,96 ( +0,20 )

nie

2,56 ( –0,20 )

2,46 ( –0,30 )

Uwagi : * z wyłączeniem gospodarstw seniorów ; w nawiasach podano różnicę w stosunku do średniej dla
wszystkich badanych gospodarstw ( N = 726 ).
Źródło : badania własne.

ich możliwość przygotowania się do klęski żywiołowej. Oprócz gospodarstw osób
starszych powyżej 65. roku życia duży odsetek gospodarstw małych odnotowano również wśród tych składających się z osób w wieku produkcyjnym ( kategoria ta obejmuje m.in. małżeństwa bez dzieci lub te, gdzie dzieci opuściły już dom rodzinny ).
Największy odsetek gospodarstw dużych można odnaleźć wśród gospodarstw wielopokoleniowych ( tab. 4.29 ).
Wyniki wskazują, że z potencjalną powodzią najgorzej mogą poradzić sobie
gospodarstwa jedno- i dwuosobowe, a najlepiej cztero- i pięcioosobowe ( tab. 4.30,
ryc. 4.25 ). Warto zwrócić uwagę, że wśród gospodarstw sześcioosobowych i większych
Tab. 4.29. Struktura wielkości gospodarstw w zależności od ich struktury wieku
Gospodarstwa domowe
Typ gospodarstw
wg wieku członków

N

małe
( 1–2 osób )

średne
( 3–5 osób )

duże
( 6 i więcej
osób )

[%]
Produkcyjny

171

46,8

50,9

2,3

Przedprodukcyjny i produkcyjny

181

0,6

74,0

25,4

Przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny

126

–

50,0

50,0

Produkcyjny i poprodukcyjny

137

26,3

65,7

8,0

Poprodukcyjny

107

98,1

1,9

–

Ogółem

722

30,7

52,1

17,2

Źródło : badania własne.
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Tab. 4.30. Zależność poziomu przygotowania do powodzi od wielkości gospodarstw

Liczba osób
w gospodarstwie domowym

N

Poziom przygotowania
gospodarstw domowych
do powodzi
niski

średni

wysoki

bardzo
wysoki

[%]

Średni indeks
przygotowania
do powodzi
[ pkt ]

różnica*

1 osoba

68

45,6

29,4

19,1

5,9

2,10

–0,66

2 osoby

155

29,7

41,3

23,9

5,2

2,59

–0,17

3 osoby

123

27,6

38,2

28,5

5,7

2,70

–0,06

4 osoby

149

19,5

44,3

30,9

5,4

2,98

+0,22

5 osób

105

21,0

33,3

36,2

9,5

3,12

+0,36

6 osób i więcej

125

24,8

41,6

28,0

5,6

2,79

+0,03

Uwagi : * różnica w stosunku do średniej dla wszystkich badanych gospodarstw ( N = 726 ).
Źródło : badania własne.

Ryc. 4.25. Poziom przygotowania do powodzi w zależności od wielkości gospodarstw
Źródło : badania własne.
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poziom przygotowania znowu nieco spada, ale nie poniżej średniej. Wśród gospodarstw jednoosobowych blisko połowa z nich zaliczona została do najsłabiej przygotowanych, a jedynie co czwarte do dobrze lub bardzo dobrze przygotowanych. Wśród
gospodarstw pięcioosobowych do grupy najsłabiej przygotowanej zaliczono co piąte
z nich, a do dobrze lub bardzo dobrze przygotowanych – prawie połowę.
Przeprowadzając analizę wrażliwości społecznej na powódź na poziomie gospodarstw domowych, niemożliwe jest określenie jej poziomu w zależności od płci
pojedynczych osób. Stąd też uwzględniano udział obu płci w strukturze dorosłych
członków gospodarstw. Te, w których dominują kobiety lub mężczyźni, nie odznaczają się ani radykalnie niższym, ani wyższym poziomem przygotowania ( tab. 4.31 ).
Dopiero gdy weźmiemy pod uwagę gospodarstwa złożone wyłącznie z kobiet lub
jedynie z mężczyzn, to w obu wypadkach mamy do czynienia z grupami o mniejszej aktywności, zwłaszcza dotyczy to gospodarstw kobiet. Ponownie w tym przypadku krzyżują się jednak również inne wymiary wrażliwości : są to bowiem zwykle
gospodarstwa domowe jednoosobowe ( 66 % gospodarstw kobiet i 64 % mężczyzn ) lub
dwuosobowe ( odpowiednio 18 % i 31 % ), a wśród przeciętnie dłużej żyjących kobiet są
to z reguły gospodarstwa osób po 65. roku życia ( 56 % gospodarstw kobiet ). Wszystko
to utrudnia określenie, czy słabszy poziom przygotowania to rezultat większej wrażliwości którejś z płci – wydaje się, że dominującym czynnikiem mogą tu być niższe
zasoby tych gospodarstw wynikające z ich wielkości ( małe gospodarstwa ) oraz wieku
ich członków ( seniorzy ). Rozstrzygnięcie tych wątpliwości może przynieść analiza
regresji przeprowadzona w dalszej części rozdziału.
Tab. 4.31. Zależność poziomu przygotowania do powodzi od struktury płci gospodarstw

Typy gospodarstw
wg płci członków

Poziom przygotowania
gospodarstw domowych do powodzi
N

niski

średni

wysoki

bardzo
wysoki

[%]

Średni indeks
przygotowania
do powodzi
[ pkt ]

różnica*

Z przewagą kobiet ( ⁄3 i więcej )

193

27,5

32,6

33,7

6,2

2,80

+0,04

Z przewagą mężczyzn (2⁄3 i więcej )

140

30,7

37,9

25,7

5,7

2,66

–0,10

Tylko kobiet

68

39,7

30,9

23,5

5,9

2,25

–0,51

Tylko mężczyzn

36

33,3

44,4

19,4

2,8

2,44

–0,32

2

Uwagi : * różnica w stosunku do średniej dla wszystkich badanych gospodarstw ( N = 726 ).
Źródło : badania własne.
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Gospodarstwa z osobami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi mogą
być bardziej wrażliwe nie tylko w okresie ewakuacji, lecz także w okresie przygotowawczym, gdyż mogą wymagać więcej opieki i większych wydatków, ograniczając
możliwości przygotowania się do klęski. W zestawieniu wszystkich gospodarstw
te z osobami chorymi lub niepełnosprawnymi okazują się rzeczywiście nieco gorzej
przygotowane. Rozbijając je jednak na poszczególne typy, można stwierdzić, że w największej mierze dotyczy to gospodarstw seniorów, gdzie kłopoty ze zdrowiem jeszcze bardziej potęgują wrażliwość na klęskę żywiołową tej grupy osób ( tab. 4.32 ). Tam
natomiast, gdzie osoby starsze mieszkają z młodszymi, gospodarstwa z osobami z problemami zdrowotnymi przeciętnie są nawet nieco lepiej przygotowane od pozostałych,
Tab. 4.32. Zależność poziomu przygotowania do powodzi od struktury wiekowej gospodarstw
oraz obecności osób niepełnosprawnych
Gospodarstwa domowe z przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi
lub z ograniczonymi możliwościami poruszania się
Typ gospodarstw
wg wieku członków

tak
N

odsetek
gospodarstw

nie
indeks
przygotowania
do powodzi

odsetek
gospodarstw

indeks
przygotowania
do powodzi

[  % ]

[ pkt ]

[  % ]

[ pkt ]

Produkcyjny

171

19,9

2,76 ( 0,00 )

80,1

3,10 ( +0,34 )

Przedprodukcyjny i produkcyjny

181

17,1

3,00 ( +0,24 )

82,9

2,95 ( +0,19 )

Przedprodukcyjny, produkcyjny
i poprodukcyjny

126

49,2

2,82 ( +0,06 )

50,8

2,64 ( –0,12 )

Produkcyjny i poprodukcyjny

137

50,4

2,74 ( –0,02 )

49,6

2,90 ( +0,16 )

Poprodukcyjny

107

42,1

1,64 ( –1,12 )

57,9

2,10 ( –0,66 )

Ogółem

726

33,5

2,59 ( –0,17 )

66,5

2,84 ( +0,08 )

Uwagi : w nawiasach podano różnicę w stosunku do średniej dla wszystkich badanych gospodarstw
( N = 726 ).
Źródło : badania własne.

co mogłoby sugerować, że podobnie jak w wypadku gospodarstw z dziećmi są one
bardziej aktywne, by zapewnić bezpieczeństwo mniej sprawnym członkom rodziny.
Obalałoby to zatem postawioną na początku hipotezę. Czynnik zdrowotny wydaje się
istotny jedynie dla gospodarstw seniorów.
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Status społeczno-ekonomiczny
Czynniki ekonomiczne uznawane są za ważne w wyjaśnianiu możliwości przygotowania się do potencjalnego zagrożenia, zwłaszcza w sytuacji, gdy inwestycje w zabezpieczenia wiążą się ze znacznymi wydatkami. Analizując pod tym kątem badane
gospodarstwa w zależności od ich podstawowego źródła dochodów, można zauważyć
wyraźną różnicę między tymi utrzymującymi się z własnej działalności gospodarczej
lub pracy poza rolnictwem a tymi, których główne źródło dochodów stanowią rolnictwo oraz świadczenia rentowe lub emerytalne. W tych pierwszych dwóch przypadkach dobrze ocenia swoją sytuację materialną zdecydowana większość badanych,
a w pozostałych wypadkach mniej niż ⅔ ( tab. 4.33 ). Wynika to rzecz jasna z różnego
poziomu dochodów tych gospodarstw, co przekłada się również na ich subiektywną
ocenę własnej sytuacji finansowej. Gospodarstwa domowe, w których odnotowano
obecność osób bezrobotnych, charakteryzują się podobnym poziomem przygotowania do powodzi jak pozostałe gospodarstwa, mimo że można by się było spodziewać
ich generalnie wyższej wrażliwości.
Zgodnie z przedstawionymi we wstępie hipotezami zasoby finansowe są skorelowane z aktywnością ochronną gospodarstw (tab. 4.34). Im bardziej są one zadowolone
Tab. 4.33. Zależność poziomu przygotowania do powodzi od głównego źródła dochodów
gospodarstw

Główne źródło dochodów
gospodarstwa domowego

N

Ocena
sytuacji
finansowej*

Poziom przygotowania
gospodarstw domowych do powodzi
niski

średni

wysoki

bardzo
wysoki

[%]
Praca na etat lub na
umowę poza rolnictwem

287

81,8

18,1

40,8

33,4

Własna działalność
gospodarcza poza
rolnictwem lub dochody
z wynajmu

73

87,5

20,5

34,2

38,4

Praca w rolnictwie
Renta lub emerytura

Średni indeks
przygotowania
o powodzi
[ pkt ]

różnica**

7,7

3,08

+0,28

6,8

3,15

+0,39

59

64,4

39,0

39,0

18,6

3,4

2,24

–0,52

295

63,6

32,9

38,6

23,4

5,1

2,50

–0,26

Uwagi : * odsetek gospodarstw domowych w danej kategorii deklarujących, że ich obecne dochody wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb ; ** różnica w stosunku do średniej dla wszystkich badanych
gospodarstw ( N = 726 ).
Źródło : badania własne.
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Tab. 4.34. Zależność poziomu przygotowania do powodzi od sytuacji finansowej gospodarstw

Ocena sytuacji finansowej
gospodarstwa domowego

Poziom przygotowania
gospodarstw domowych do powodzi
N

wysoki

bardzo
wysoki

40,4

29,3

7,1

2,96

+0,20

42,0

30,3

5,9

2,86

+0,10

niski

średni

99

23,2

426

21,8

[%]
zdecydowanie tak
Obecny dochód
wystarcza na
zaspokojenie
podstawowych
potrzeb

raczej tak

[ pkt ]

różnica*

TAK – razem

525

22,1

41,7

30,1

6,1

2,88

+0,12

raczej nie

120

38,3

30,0

25,8

5,8

2,49

–0,27

76

39,5

35,5

19,7

5,3

2,33

–0,43

196

38,8

32,1

23,5

5,6

2,43

–0,26

–

55,6

33,3

11,1

3,33

+0,57

zdecydowanie nie
NIE – razem
zdecydowanie się
poprawiła

Sytuacja
finansowa
gospodarstwa
domowego
w ciągu
ostatnich 5 lat

Średni indeks
przygotowania
do powodzi

9

poprawiła się

87

20,7

41,4

29,9

8,0

3,00

+0,24

POPRAWIŁA SIĘ
– razem

96

18,8

42,7

30,2

8,3

3,03

+0,27

NIE ZMIENIŁA SIĘ

410

25,9

39,0

30,5

4,6

2,74

–0,02

pogorszyła się

161

26,7

40,4

25,5

7,5

2,79

+0,03

56

46,4

30,4

16,1

7,1

2,30

–0,46

217

31,8

37,8

23,0

7,4

2,66

–0,10

zdecydowanie się
pogorszyła
POGORSZYŁA SIĘ
– razem

Uwagi : * różnica w stosunku do średniej dla wszystkich badanych gospodarstw ( N = 726 ).
Źródło : badania własne.

z poziomu swoich dochodów, tym ich średni poziom przygotowania do powodzi okazuje
się wyższy. Podobnie skorelowana jest ta aktywność z oceną zmiany sytuacji finansowej
gospodarstw – ci, którzy uważali, że pogorszyła się ona znacząco w ostatnich latach,
należeli najczęściej do grupy najgorzej przygotowanych (blisko połowa z nich).
Wydaje się, że to obecna sytuacja finansowa jest lepszym predyktorem podejmowania działań zabezpieczających niż ocena jej zmiany w ostatnich latach ( tab. 4.35 ).
Albowiem ci, którzy oceniają swoją obecną sytuację pozytywnie, bez względu na to,
czy uległa ona pogorszeniu czy poprawie w ostatnich 5 latach, należą do grupy gospodarstw stosunkowo lepiej przygotowanych.
Z dochodami gospodarstw silnie powiązane jest posiadanie samochodu osobowego, komputera z dostępem do internetu, telefonu stacjonarnego i komórkowego.
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Tab. 4.35. Średnia wartość syntetycznego indeksu przygotowania do powodzi w zależności od
sytuacji finansowej gospodarstw
Średni indeks przygotowania do powodzi [ pkt ]
sytuacja finansowa gospodarstwa domowego
w ciągu ostatnich 5 lat
Dochód wystarcza na zaspokojenie
podstawowych potrzeb

poprawiła się

nie zmieniła się

pogorszyła się

tak

3,06 ( +0,30 )

2,80 ( +0,04 )

2,98 ( +0,22 )

nie

x*

2,49 ( –0,27 )

2,40 ( –0,36 )

Uwagi : * w tej kategorii znalazły się tylko dwa gospodarstwa – reprezentowały one bardzo niski stopień
przygotowania do powodzi ; w nawiasach podano różnicę w stosunku do średniej dla wszystkich badanych
gospodarstw ( N = 726 ).
Źródło : badania własne.

Cechy te należy uznać za pochodną ich sytuacji finansowej, stąd też nie dziwi fakt,
że osoby niemające któregoś z tych obiektów były przeciętnie gorzej przygotowane
( tab. 4.36 ). Oprócz komputera z internetem, który może stanowić źródło wiedzy
o sposobach zabezpieczenia się przed powodzią, pozostałe przedmioty nie są bezpośrednio przydatne w okresie przygotowywania się do powodzi, a w większym stopniu
podczas ostrzegania i ewakuacji, stąd też poza wspomnianym wyjątkiem nie zostały
uwzględnione w analizie regresji.
Bardziej istotna okazuje się własność mieszkania zajmowanego przez gospodarstwo. Gospodarstw, które nie były w momencie badania właścicielem użytkowanego
domu lub mieszkania, odnotowano stosunkowo niewiele ( niecałe 8 % ), co wydaje
się charakterystyczne dla mniejszych miejscowości w Polsce ( ten odsetek jest większy jedynie w badanych ośrodkach górniczych : Bieruniu i Bogatyni ). Należą one
jednak do gospodarstw bardzo rzadko podejmujących działania zabezpieczające.
Tylko co ósme można uznać za dobrze lub bardzo dobrze przygotowane na podstawie
przyjętego wskaźnika sumarycznego przygotowania do powodzi. Potwierdza
to wyniki innych badań wskazujących, że grupa ta należy do szczególnie wrażliwych
na klęski żywiołowe, gdyż przynależą one do grup gorzej sytuowanych albo uważają,
że działania takie powinien podejmować właściciel mieszkania, nie zaś wynajmujący.
Ten ostatni sposób wyjaśnienia należy uznać w tym wypadku za najważniejszy.
Drugim ważnym wyznacznikiem statusu społeczno-ekonomicznego, który może się
przekładać na poziom wrażliwości społecznej, a w konsekwencji na stopień przygotowania do powodzi, jest poziom wykształcenia. Osiągnięty poziom formalnej edukacji
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Tab. 4.36. Zależność poziomu przygotowania do powodzi od sytuacji materialnej gospodarstw

Sytuacja materialna
gospodarstwa domowego

Poziom przygotowania
gospodarstw domowych do powodzi
N

niski

średni

wysoki

bardzo
wysoki

[%]

Średni indeks
przygotowania
do powodzi
[ pkt ]

różnica*

Posiada samochód
osobowy

tak

543

21,2

41,3

30,8

6,8

2,97

+0,21

nie

183

43,2

32,8

20,2

3,8

2,13

–0,63

Posiada komputer
z dostępem do internetu

tak

539

22,3

40,6

31,2

5,9

2,93

+0,17

nie

187

39,6

34,8

19,3

6,4

2,26

–0,50

Posiada telefon
stacjonarny

tak

477

23,7

39,0

31,2

6,1

2,92

+0,16

nie

249

32,5

39,4

22,1

6,0

2,44

–0,32

Posiada telefon
komórkowy

tak

655

25,3

39,5

29,0

6,1

2,82

+0,06

nie

71

39,4

35,2

19,7

5,6

2,15

–0,61

Mieszkanie lub dom
są ich własnością

tak

685

25,0

39,6

29,2

6,3

2,83

+0,07

nie

40

55,0

32,5

10,0

2,5

1,55

–1,21

Uwagi : * różnica w stosunku do średniej dla wszystkich badanych gospodarstw ( N = 726 ).
Źródło : badania własne.

powinien być bowiem skorelowany z zainteresowaniem problemem zagrożeń, wiedzą
na temat możliwości jego wystąpienia i sposobami przygotowania się. Porównanie wartości skonstruowanego indeksu przygotowań do powodzi wskazuje, że istotnie zachodzi taka zależność ( tab. 4.37 ). Gospodarstwa, w których przeważają osoby z wyższym
lub średnim wykształceniem, są o wiele bardziej aktywne w podejmowaniu różnego
rodzaju działań zabezpieczających niż te, których członkowie są gorzej wykształceni.
Wśród tych pierwszych jedynie co szóste gospodarstwo zaliczono do grupy o najniższym poziomie przygotowania, a wśród tych drugich – dwa na pięć.
Interesujący jest fakt, że zasoby kapitału ludzkiego zdają się istotniejsze niż kapitału
ekonomicznego. Wskazują na to przeciętne wartości indeksu przygotowania do powodzi w zależności od oceny sytuacji materialnej i poziomu wykształcenia ( tab. 4.38 ).
Gospodarstwa z lepiej wykształconymi członkami są przeciętnie lepiej przygotowane
( na podobnym poziomie ) bez względu na to, czy oceniają swoją sytuację finansową
dobrze lub źle. Wśród gospodarstw odznaczających się natomiast niższym poziomem
edukacji widoczny jest dodatkowy wpływ sytuacji finansowej : te, które cechują się
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Tab. 4.37. Zależność poziomu przygotowania do powodzi od poziomu wykształcenia członków
gospodarstw

Typy gospodarstw domowych
wg wykształcenia dorosłych
członków – przewaga osób
( ⅔ i więcej ) z wykształceniem

Poziom przygotowania
gospodarstw domowych do powodzi
N

niski

średni

wysoki

bardzo
wysoki

[%]

Średni indeks
przygotowania
do powodzi
[ pkt ]

różnica*

Średnim i wyższym

291

15,8

40,5

36,1

7,6

3,23

+0,47

Zasadniczym zawodowym,
gimnazjalnym lub niższym

279

40,9

35,1

21,1

2,9

2,17

–0,59

Uwagi : * różnica w stosunku do średniej dla wszystkich badanych gospodarstw ( N = 726 ).
Źródło : badania własne.

Tab. 4.38. Średnia wartość syntetycznego indeksu przygotowania do powodzi w zależności od
poziomu wykształcenia i sytuacji finansowej gospodarstw

Średni indeks przygotowania do powodzi [ pkt ]
gospodarstwa domowe z przewagą osób z wykształceniem

Dochód wystarcza na zaspokojenie
podstawowych potrzeb

średnim i wyższym

zawodowym, gimnazjalnym
lub niższym

tak

3,26 ( +0,50 )

2,37 ( –0,39 )

nie

3,21 ( +0,45 )

1,82 ( –0,96 )

Uwagi : w nawiasach podano różnicę w stosunku do średniej dla wszystkich badanych gospodarstw
( N = 726 ).
Źródło : badania własne.

niewystarczającym ich zdaniem poziomem dochodów, przygotowane są zdecydowanie gorzej – aczkolwiek poziom przygotowania obu grup jest poniżej średniej.
Zasoby kapitału społecznego wiążącego i pomostowego można zobrazować na kilka
sposobów. Kapitał społeczny wiążący członków gospodarstwa domowego może wynikać z długości zamieszkiwania na danym obszarze. Im dłużej tam zamieszkują, tym
większa powinna być sieć powiązań sąsiedzkich. We wstępie teoretycznym przedstawiono hipotezę, że większa gęstość powiązań powinna sprzyjać przepływowi informacji na temat lokalnych zagrożeń i sposobów zabezpieczania się przed nimi. Okazuje się
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jednak, że to gospodarstwa obecne relatywnie krótko ( do 10 lat ) na danym terenie są
przeciętnie najlepiej przygotowane ( tab. 4.39 ). Być może wiąże się to z większym zainteresowaniem osób środowiskiem lokalnym bezpośrednio po przybyciu do danego
miejsca, dodatkowo wzmocnionym negatywnymi doświadczenia katastrofy, na skutek
której ucierpieli w stosunkowo krótkim okresie po trafieniu do określonej miejscowości. Wśród dłużej mieszkających osób ich przeciętne przygotowanie jest natomiast
zbliżone do średniej wartości.
Wspomnianą hipotezę potwierdza natomiast zależność między poziomem przygotowania do powodzi a oceną więzi między mieszkańcami. Ci, którzy uznają, że mieszkańcy raczej pilnują swoich spraw, niż pomagają sobie wzajemnie, są jednocześnie
przeciętnie gorzej przygotowani niż osoby o odmiennych opiniach ( tab. 4.39 ). Można
wnioskować na tej podstawie, że osoby z tych pierwszych gospodarstw mają słabiej
rozwinięte sieci powiązań oraz cechuje je wyższy poziom nieufności, a z tym mogą
się wiązać ich ograniczony udział w przepływie wiedzy na temat zagrożeń oraz mniejsze prawdopodobieństwo otrzymania wsparcia, również w okresie przygotowywania
się do potencjalnej powodzi. Potwierdzały to także przedstawione we wcześniejszym
Tab. 4.39. Zależność poziomu przygotowania do powodzi od poziomu kapitału społecznego
wiążącego gospodarstw
Poziom przygotowania
gospodarstw domowych do powodzi

Wskaźniki kapitału społecznego
wiążącego gospodarstw domowych

N

mniej niż 10 lat

wysoki

bardzo
wysoki

[ pkt ]

różnica*

27,0

45,9

8,1

3,35

+0,59

24,4

37,8

32,2

5,6

2,88

+0,12

28,6

42,0

25,9

3,6

2,57

–0,19

485

27,4

39,6

26,6

6,4

2,73

–0,03

259

33,2

40,5

21,6

4,6

2,41

–0,35

ani tak, ani tak

136

19,9

36,8

35,3

8,1

3,04

+0,28

ludzie wspierają
się i pomagają
sobie

322

24,8

37,9

31,1

6,2

2,92

+0,16

niski

średni

37

18,9

10–29 lat

90

30–49 lat

112

50 lat i więcej
każdy pilnuje
swoich spraw

[%]
Długość
zamieszkiwania
rodziny w okolicy

Ocena relacji
między
mieszkańcami

Średni indeks
przygotowania
do powodzi

Uwagi : * różnica w stosunku do średniej dla wszystkich badanych gospodarstw ( N = 726 ).
Źródło : badania własne.
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rozdziale pozytywne korelacje między oceną jakości kapitału społecznego wiążącego
a otrzymanym wsparciem społecznym bezpośrednio po powodzi.
Potwierdza się również hipoteza dotycząca zasobów kapitału społecznego pomostowego, który reprezentowany jest przez aktywność członków gospodarstw w różnego rodzaju stowarzyszeniach. Szczególnym rodzajem organizacji, które określono
jako nadzwyczaj istotne z punktu widzenia przygotowywania się do powodzi, uznano
ochotnicze straże pożarne. Dodatkowo pytano o przynależność do innych stowarzyszeń i organizacji. W obu wypadkach gospodarstwa, których członkowie należeli do
któregoś z tych dwóch rodzajów organizacji, okazują się lepiej przygotowane ( tab. 4.40 ).
Co ciekawe, przeciętnie nieco lepiej wydają się przygotowane te gospodarstwa, których członkowie należą do stowarzyszeń niezwiązanych bezpośrednio z ochroną
przed zagrożeniami, tak jak ochotnicze straże pożarne.
Tab. 4.40. Zależność poziomu przygotowania do powodzi od poziomu kapitału społecznego
pomostowego gospodarstw

Wskaźniki kapitału społecznego
pomostowego gospodarstw
domowych

Poziom przygotowania
gospodarstw domowych do powodzi
N

niski

średni

20,3

35,6

wysoki

bardzo
wysoki

[%]
118

34,7

9,3

Średni indeks
przygotowania
do powodzi
[ pkt ]

różnica*

3,15

+0,39

Należy do ochotniczej
straży pożarnej

tak
nie

607

28,0

39,7

26,9

5,4

2,68

–0,08

Należy do organizacji,
stowarzyszenia itp.

tak

129

14,7

37,2

34,9

13,2

3,43

+0,67

nie

595

29,4

39,5

26,7

4,4

2,61

–0,15

Uwagi : * różnica w stosunku do średniej dla wszystkich badanych gospodarstw ( N = 726 ).
Źródło : badania własne.

Interesujące wyniki uzyskano po analizie zależności między stopniem przygotowania do powodzi a kombinacją zasobów kapitału społecznego, ekonomicznego i ludzkiego ( tab. 4.41 ). Zasoby sieci społecznych mogą bowiem niwelować deficyty zasobów
ekonomicznych i wiedzy. Gospodarstwa gorzej oceniające swoje dochody oraz o niższym poziomie wykształcenia członków są dodatkowo jeszcze bardziej osłabione, jeżeli
ich członkowie nie angażują się w działalność lokalnych stowarzyszeń lub ochotniczej
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Tab. 4.41. Średnia wartość syntetycznego indeksu przygotowania do powodzi w zależności od
przynależności do organizacji społecznych, sytuacji finansowej oraz poziomu wykształcenia
Średni indeks przygotowania do powodzi [ pkt ]
należy do organizacji,
stowarzyszenia itp.
Dochód wystarcza na zaspokojenie
podstawowych potrzeb

należy do ochotniczej straży
pożarnej

tak

nie

tak

nie

tak

3,39 ( +0,63 )

2,75 ( –0,01 )

3,28 ( +0,52 )

2,80 ( +0,04 )

nie

3,52 ( +0,76 )

2,27 ( –0,49 )

2,71 ( –0,05 )

2,38 ( –0,38 )

Z przewagą osób z wykształceniem średnim
i wyższym

3,77 ( +1,01 )

3,08 ( +0,32 )

3,10 ( +0,34 )

3,26 ( +0,50 )

Z przewagą osób z wykształceniem
zawodowym, gimnazjalnym lub niższym

2,79 ( +0,03 )

2,09 ( –0,67 )

2,98 ( +0,22 )

2,02 ( –0,74 )

Uwagi : w nawiasach podano różnicę w stosunku do średniej dla wszystkich badanych gospodarstw
( N = 726 ).
Źródło : badania własne.

straży pożarnej. Najbardziej odporne na potencjalne zagrożenie ( najlepiej przygotowane ) okazują się gospodarstwa osób lepiej wykształconych angażujących się w działalność stowarzyszeń. Wnikliwa analiza tabeli 4.41 wskazuje, że to wielkość kapitału
ludzkiego i społecznego silniej wpływa na poziom przygotowania – bardziej niż zasoby
kapitału ekonomicznego. Przykładowo gospodarstwa, które uważają, że ich dochody
nie wystarczają do zaspokojenia podstawowych potrzeb, ale których członkowie angażują się w działalność stowarzyszeniową, okazują się równie odpowiednio przygotowane, jak te o dobrej sytuacji materialnej. Także gospodarstwa, których członkowie
legitymują się niższym poziomem wykształcenia, ale aktywnie działają w społeczności
lokalnej, okazują się przygotowane na poziomie średnim ( gdy są członkami stowarzyszeń ) albo powyżej przeciętnej ( gdy są członkami ochotniczej straży pożarnej ).
Warto zwrócić uwagę, że wzorce uczestnictwa w stowarzyszeniach oraz
w ochotniczych strażach pożarnych są odmienne i mogą przez to wpływać na
stopień przygotowania do powodzi. Aktywność stowarzyszeniowa jest skorelowana
z kapitałem ekonomicznym i ludzkim gospodarstw – w gospodarstwach lepiej
oceniających swoją sytuację finansową oraz o wyższym poziomie wykształcenia
prawie dwukrotnie częściej można znaleźć osoby zaangażowane w taką działalność.
Członkostwo w ochotniczych strażach pożarnych jest natomiast bardziej egalitarne –
podobny odsetek gospodarstw ( co szóste ) deklaruje zaangażowanie w ich działalność
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bez względu na poziom dochodów i wykształcenie. Te różnice są widoczne zwłaszcza
wtedy, gdy analizujemy wpływ kombinacji zasobów kapitału ludzkiego i społecznego
na stopień przygotowania do powodzi : członkostwo w stowarzyszeniach dodatkowo
wzmacnia aktywność zabezpieczającą tylko osób lepiej wykształconych, natomiast
członkostwo w ochotniczej straży pożarnej zmniejsza różnice wynikające z poziomu
wykształcenia, powodując, że bez względu na poziom ukończonej edukacji są one
przeciętnie lepiej przygotowane.
Zmienne kontrolne – dotychczasowe doświadczenie powodzi
i percepcja ryzyka
Oprócz opisanych powyżej cech społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych,
które uznać można za wyznaczniki ich wrażliwości społecznej, istotny wpływ na stopień przygotowania do potencjalnego zagrożenia powodziowego może mieć z jednej
strony dotychczasowe doświadczenie takiej klęski, a z drugiej strony – postrzeganie
prawdopodobieństwa wystąpienia takiego zjawiska w przyszłości oraz ocena możliwości ograniczenia strat w jego wyniku. Choć niektórzy autorzy ( Rufat i in. 2015 ) traktują te cechy jako wskaźniki wrażliwości społecznej, to w niniejszym modelu uznano
je za wykraczające poza tę koncepcję, gdyż nie odnoszą się one bezpośrednio do cech
demograficznych ani społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych, lecz do
sfery doświadczeń życiowych ich członków oraz ich uwarunkowań psychologicznych
( Werg i in. 2013 ).
Wiele badań wskazuje, że uprzednie doświadczenie klęski żywiołowej stanowi bardzo silny predyktor większej świadomości ryzyka, a w konsekwencji podejmowania
działań zabezpieczających, by ograniczyć straty w kolejnych zdarzeniach, które mogą
nastąpić ( Smith 2001 ; Siegrist, Gutscher 2008 ; Wachinger, Renn 2010 ; Harvatt i in. 2011 ;
Działek 2013c, Rufat i in. 2015 ). Wskazuje się w szczególności, że skala i częstotliwość
ponoszenia straty na skutek wystąpienia klęski mają duże znaczenie : osoby dotknięte
jednym katastrofalnym zdarzeniem są mniej skłonne do podejmowania działań zabezpieczających niż te, których to zdarzenie dotknęło wielokrotnie – te pierwsze zdają się
bowiem traktować je jako wyjątkowe i zakładać, że już się nie powtórzy ( Tobin, Burrel
1997 ; Renn 2008 ; Biernacki i in. 2009 ).
Obawy co do możliwości wystąpienia katastrofalnego zjawiska z reguły prowadzą
do wyższej aktywności przygotowawczej, aczkolwiek mogą je ograniczać mechanizmy
psychologiczne, np. w sytuacji kiedy postrzeganie potencjalnych strat jest oceniane
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jako niskie lub akceptowalne albo gdy zagrożeni nie wiedzą, jak się przeciwstawić potencjalnemu zagrożeniu, co może prowadzić do zaprzeczania jego istnieniu
( Raaijmakers i in. 2008 ; Willis i in. 2011 ). Kolejna koncepcja psychologiczna – poczucie umiejscowienia kontroli – wyjaśnić może rolę motywacji i poczucia sprawczości w podejmowaniu działań zabezpieczających przed zagrożeniem ( Lin i in. 2008 ;
Siegrist, Gutscher 2008 ; Armas, Avram 2009 ). Osoby z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli uważają, że szkód można uniknąć dzięki przyjęciu osobistej odpowiedzialności za działania, te natomiast z zewnętrznym umiejscowieniem kontroli uznają
katastrofy przyrodnicze za karę boską lub zły los, co skutkuje poczuciem beznadziei
i brakiem przygotowania, nawet pomimo wcześniejszych doświadczeń powodzi
( McClure i in. 1999 ; Bell i in. 2005 ).
Badane gospodarstwa różnią się częstotliwością ponoszenia strat na skutek powodzi, okresem, który upłynął od ostatniej dużej klęski, oraz wielkością strat ( tab. 4.42 ).
Okazuje się, że czynnik czasu nie różnicuje skłonności do podejmowania zabezpieczeń. Te, które doświadczyły powodzi dawniej ( w większości wypadków 10 – 15 lat
Tab. 4.42. Zależność poziomu przygotowania od uprzedniego doświadczenia powodzi

Dotychczasowe doświadczenie
powodzi gospodarstw domowych

Poziom przygotowania
gospodarstw domowych do powodzi
N

niski

średni

wysoki

bardzo
wysoki

[%]
Ile razy ponieśli straty
na skutek powodzi
lub podtopień w ciągu
ostatnich kilkunastu
lat ?
Kiedy wystąpiła
powódź, która
wyrządziła największe
szkody ?
Ocena wielkości
szkód wyrządzonych
przez tę powódź

Średni indeks
przygotowania
do powodzi
[ pkt ]

różnica*

jeden raz

342

30,4

40,4

24,9

4,4

2,55

–0,19

kilka razy

384

23,4

38,0

31,0

7,6

2,94

+0,18

2008 r.
i wcześniej

175

27,4

39,4

26,9

6,3

2,74

–0,02

2009 r.
i później

550

26,5

38,9

28,5

6,0

2,76

0,00

bardzo duże

337

23,4

38,6

30,3

7,7

2,93

+0,17

duże

177

27,7

42,4

26,0

4,0

2,61

–0,15

średnie

159

31,4

35,8

26,4

6,3

2,65

–0,11

53

30,2

41,5

26,4

1,9

2,47

–0,29

małe

Uwagi : * różnica w stosunku do średniej dla wszystkich badanych gospodarstw ( N = 726 ).
Źródło : badania własne.
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przed prowadzeniem badania ), nie są wcale gorzej przygotowane niż te, które ucierpiały stosunkowo niedawno ( w większości w 2010 r. ). Różnicuje je za to częstotliwość nawiedzania przez wezbrania wywołujące straty. Potwierdza się więc wykazywana w innych badaniach zależność, że dotknięci wielokrotnie powodzią są bardziej
zmotywowani do podjęcia aktywności zabezpieczającej niż doświadczeni jedną tylko
dużą powodzią. Wielkość poniesionych strat stanowi kolejną charakterystykę związaną z uprzednim doświadczeniem powodzi, która wyjaśnia większe zaangażowanie
w przygotowanie do powodzi. W szczególności te gospodarstwa, które poniosły największe straty, wykazują się ponadprzeciętną aktywnością.
Interesujące jest, jak postrzeganie ryzyka wpływa na działalność zabezpieczającą
przed powodzią – obawa przed powtórzeniem takiego zjawiska na danym terenie
motywuje do podejmowania tego rodzaju działań. Respondenci, którzy uważali, że
powódź w ich miejscowości już się nie powtórzy, należeli do grupy przeciętnie najgorzej przygotowanych ( tab. 4.43 ). Co ciekawe, również ci, którzy unikali odpowiedzi
Tab. 4.43. Zależność poziomu przygotowania od postrzegania ryzyka powodziowego
Poziom przygotowania
gospodarstw domowych do powodzi
Postrzeganie ryzyka powodziowego

N

niski

średni

wysoki

bardzo
wysoki

[%]
Ocena
możliwości
wystąpienia
powodzi
w ciągu
najbliższych
kilkunastu lat

1 = na pewno
nie wystąpi

[ pkt ]

różnica*

48

43,8

41,7

10,4

4,2

2,04

–0,72

2

40

30,0

37,5

27,5

5,0

2,60

–0,16

3

120

25,0

46,7

28,3

–

2,51

–0,25

4

147

23,1

38,8

33,3

4,8

2,87

+0,11

5 = na pewno
wystąpi

283

23,0

35,0

31,4

10,6

3,11

+0,35

brak odpowiedzi
Ocena
możliwości
zmniejszenia
strat
wywołanych
przez powodzie

Średni indeks
przygotowania
do powodzi

88

36,4

42,0

18,2

3,4

2,23

–0,53

nic nie da się
zrobić

129

51,2

32,6

14,7

1,6

1,86

–0,90

częściowo możliwe

331

25,1

45,3

25,1

4,5

2,63

–0,13

w dużym stopniu
możliwe

251

15,5

33,9

39,8

10,8

3,43

+0,67

Uwagi : * różnica w stosunku do średniej dla wszystkich badanych gospodarstw ( N = 726 ).
Źródło : badania własne.
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na to pytanie, byli mało aktywni, co sugeruje, że mogą oni unikać lub bronić się przed
myślą o zagrożeniu, co przekłada się na ich brak zaangażowania w zapobieganie
ewentualnemu zdarzeniu. Spośród psychologicznych uwarunkowań przygotowań do
zagrażających domostwu zdarzeń najbardziej różnicujące okazuje się jednak poczucie możliwości ograniczenia tego rodzaju strat ( pytanie dotyczyło ogólnie możliwości
zmniejszenia strat, nie odnosiło się tylko do indywidualnych działań ). Różnica w tym
zakresie między optymistami ( dużo można zrobić ) a pesymistami ( nic nie można zrobić ) jest bardzo widoczna – większa niż w wielu analizowanych wcześniej zależnościach
między przygotowywaniem się do powodzi a cechami społeczno-ekonomicznymi.
W związku z tym interesującą kwestią jest, czy opisane w tej części zmienne kontrolne mają większy wpływ na aktywność ochronną mieszkańców terenów zagrożonych
powodziami niż omówione wcześniej czynniki wrażliwości społecznej, co przetestowano za pomocą analizy regresji.
Analiza regresji dla syntetycznego indeksu przygotowań do powodzi
Dotychczas przedstawiono zależności między stopniem przygotowania do powodzi wyrażonym syntetycznym indeksem a poszczególnymi cechami uznawanymi za
determinanty wrażliwości społecznej. Wielokrotnie wskazywano jednak, że czynniki
te są ze sobą powiązane ( por. Walker, Burningham 2011 ; Yoon 2012, Rufat i in. 2015 ),
stąd też niezbędne wydaje się zastosowanie analizy regresji liniowej, aby określić,
które z nich najlepiej wyjaśniają obserwowane zróżnicowanie poziomu przygotowania
gospodarstw domowych do powodzi ( por. Elliot i in. 2010 ; Kuhlicke i in. 2011 b ). Jako
zmienną zależną ( objaśnianą ) przyjęto syntetyczny indeks przygotowania do powodzi, którego konstrukcję przedstawiono wcześniej. Jako zmienne niezależne ( objaśniające ) wybrano natomiast czynniki potencjalnie wpływające na wrażliwość społeczną
na powódź na podstawie zarysowanych wcześniej koncepcji teoretycznych oraz pokazanych w poprzedniej części tego rozdziału zależności empiryczne, tak by w jak najlepszy sposób opisywały różne wymiary wrażliwości społecznej ( tab. 4.44 ).
Przyjęte wskaźniki determinant wrażliwości społecznej na powódź wyrażono
w postaci zmiennych zero-jedynkowych, zawsze w taki sposób, by wartość 1 oznaczała
hipotetyczną wyższą wrażliwość społeczną, czyli w konsekwencji gorsze przygotowanie do powodzi. Wyniki regresji ze znakiem ujemnym dla danej zmiennej potwierdzać
zatem będą rolę danego czynnika w zwiększaniu wrażliwości, a tym samym ograniczaniu możliwości przygotowania się do powodzi. Znak dodatni oznacza, że ( inaczej
niż wskazywały propozycje teoretyczne ) poziom wrażliwości się zmniejsza, a stopień
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Tab. 4.44. Wskaźniki wrażliwości społecznej wykorzystane w analizie regresji
Grupy wskaźników
wiek

Cechy
demograficzne

płeć
struktura
gospodarstwa
zdrowotność

Teoretycznie bardziej wrażliwe gospodarstwa domowe
wielodzietne ( 3 dzieci i więcej )
tylko w wieku poprodukcyjnym
z przewagą kobiet ( 2⁄3 i więcej dorosłych członków )
z przewagą mężczyzn (2⁄3 i więcej dorosłych członków )
małe ( jedno- lub dwuosobowe )
duże ( 6 osób i więcej )
z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi, z ograniczonymi
możliwościami poruszania się
negatywnie oceniające poziom dochodów
z bezrobotnymi

kapitał ekonomiczny

utrzymujące się z pracy w rolnictwie
niebędące właścicielami zajmowanego domu lub mieszkania

Status
społeczno-ekonomiczny

bez komputera z dostępem do internetu
kapitał ludzki

z przewagą osób z wykształceniem zawodowym i gimnazjalnym lub
niższym ( 2⁄3 i więcej dorosłych członków )
negatywnie oceniające relacje między mieszkańcami ( każdy pilnuje
swoich spraw )

kapitał społeczny

rodzina mieszka na tym terenie 10 lat lub krócej
nikt nie należy do ochotniczej straży pożarnej
nikt nie należy do organizacji, stowarzyszenia itp.

Uwagi : wszystkim gospodarstwom domowym odznaczającym się poszczególnymi cechami teoretycznie
podnoszącymi ich wrażliwość społeczną na powódź przypisano wartość 1, wszystkim pozostałym – 0.
Źródło : opracowanie własne.

przygotowania takiego gospodarstwa jest wyższy. Należy przypomnieć, że w kilku
wypadkach ( np. płeć, obecność dzieci ) rozważania teoretyczne oraz wyniki empiryczne nie dawały jednoznacznej odpowiedzi co do kierunku zależności. Również
wyniki w poprzedniej części tego rozdziału sugerowały, że w badanym kontekście
niektórych z cech nie można uznać za determinanty wyższej wrażliwości społecznej
w okresie przygotowawczym do powodzi. Niemniej jednak umieszczono je na liście
potencjalnych czynników do przetestowania za pomocą analizy regresji.
Spośród cech demograficznych uznawanych za determinanty wrażliwości społecznej na powódź wybrano te odnoszące się do struktury wieku i płci członków badanych
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gospodarstw. Czynniki o charakterze etnicznym lub rasowym uznano w polskim
kontekście, w szczególności w badanych przez nas w większości obszarach peryferyjnych, za nieistotne. W wypadku struktury płci, przy braku jednoznacznych przesłanek teoretycznych, która płeć może być uznana za bardziej wrażliwą, zdecydowano
się na zweryfikowanie relacji ze stopniem przygotowania do powodzi dla obu z nich.
Wykorzystano więc wskaźnik opisujący przewagę danej płci w strukturze dorosłych
członków gospodarstw domowych.
Do opisu struktury wieku wybrano natomiast dwa wskaźniki odnoszące się do
grup, które uznawane są za szczególnie wrażliwe na klęski żywiołowe, tj. rodziny
wielodzietne ( gospodarstwa domowe z trójką dzieci lub więcej ) oraz gospodarstwa
seniorów ( złożone tylko z osób powyżej 65. roku życia ). W grupie czynników demograficznych sprawdzano również dodatkowe cechy, które częściowo mogły być powiązane z tą strukturą ( zwłaszcza z gospodarstwami osób starszych ), po to by zweryfikować, czy to nie one w większym stopniu mogą wyjaśnić poziom przygotowania do
powodzi niż podstawowe czynniki z tej grupy. Pierwsza z cech, o charakterze zdrowotnym, określa obecność w gospodarstwach domowych osób przewlekle chorych,
niepełnosprawnych lub z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Kolejne
dwie związane są z wielkością gospodarstw. Zdecydowana większość gospodarstw
seniorów to gospodarstwa małe ( 1- lub 2-osobowe ), które mogą mieć ograniczone
zasoby, by same sprostać przygotowaniu się do powodzi. Jednakże w tej kategorii wielkościowej znajdują się też gospodarstwa osób w innym wieku, np. singli lub samotnych
rodziców – analiza regresji pozwoli wykazać, czy ważniejszym czynnikiem w przygotowaniu do powodzi jest wielkość gospodarstwa czy jego struktura wieku. Ostatnia
wybrana cecha odnosi się do gospodarstw dużych ( 6 osób i więcej ), zwłaszcza wielopokoleniowych, które również wskazywane są jako bardziej wrażliwe w sytuacji klęski.
Spośród wskaźników opisujących status społeczno-ekonomiczny za najbardziej
istotny uznano ten odnoszący się do zasobów ekonomicznych, które mogą decydować
o możliwościach lub ograniczeniach w podejmowaniu niektórych działań zabezpieczających, szczególnie tych o charakterze inwestycyjnym. W badaniu wykorzystano
samoocenę sytuacji finansowej gospodarstw domowych, które deklarowały, czy ich
obecny dochód wystarcza im na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Można się spodziewać, że respondenci gorzej oceniający swoje dochody będą mniej skłonni wydatkować środki na działania ochronne.
Dodatkowymi czynnikami związanymi z zasobami ekonomicznymi są wskaźniki
opisujące własność zajmowanego przez gospodarstwo mieszkania lub domu oraz
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posiadanie komputera z dostępem do internetu. Oba te wskaźniki nie mają jednak
wymiaru wyłącznie ekonomicznego. Fakt wynajmowania mieszkania związany może
być nie tylko z niższym poziomem dochodów, lecz także z decyzyjnością danego
gospodarstwa w zakresie możliwości adaptowania mieszkania na wypadek powodzi.
Posiadanie komputera można traktować również jako wskaźnik kapitału ludzkiego,
gdyż internet może stanowić źródło wiedzy na temat zagrożenia powodziowego oraz
możliwości przygotowania się do niego w danym obszarze.
Za główny wskaźnik kapitału ludzkiego należy uznać poziom ukończonej edukacji –
im wyższe wykształcenie, tym prawdopodobnie niższa wrażliwość i lepsze przygotowanie. We wstępie teoretycznym wskazywano jednak, że formalne wykształcenie nie
zawsze idzie w parze z wiedzą o zjawiskach przyrodniczych. Lepszą wiedzę potoczną
mogą posiadać bowiem członkowie gospodarstw utrzymujących się z rolnictwa, dla
których żywotne znaczenie ma zrozumienie mechanizmów rządzących światem przyrody. Aczkolwiek znowu trzeba przypomnieć, że podstawy bytowania tych gospodarstw są szczególnie narażone na zachwianie na skutek katastrofalnych powodzi, co
sprowadza nas do uwarunkowań o charakterze ekonomicznym i umiejscawia tę grupę
gospodarstw wśród bardziej wrażliwych.
Oprócz wskaźnika gospodarstw uzależnionych od rolnictwa w analizie regresji
testowany jest czynnik długości zamieszkiwania. Za bardziej wrażliwe, zgodnie z rozważaniami teoretycznymi, uznano te przebywające na badanym terenie 10 lat lub krócej, co można wiązać z ich ograniczonym doświadczeniem i mniejszą wiedzą na temat
lokalnych zagrożeń, również na skutek ich małego udziału w społecznym przekazywaniu tego rodzaju informacji w porównaniu z bardziej zasiedziałymi mieszkańcami.
Wskaźnik ten łączyć można zatem nie tylko z kapitałem ludzkim, ale także z grupą
wskaźników odnoszących się do zasobów kapitał społecznego, czyli powiązań społecznych oraz zaufania społecznego. Opisywane są one przez kolejne trzy wskaźniki :
ocenę jakości więzi społecznych oraz zaufania między mieszkańcami ( opinie typu :
„ każdy pilnuje swoich spraw ”, w przeciwieństwie do stwierdzenia, że „ ludzie wspierają
się i pomagają sobie ” ), zaangażowanie członków gospodarstwa domowego w działalność ochotniczych straży pożarnych oraz członkostwo w stowarzyszeniach. Ci, którzy
oceniają relacje międzysąsiedzkie jako złe, są prawdopodobnie mniej zaangażowani
w sieci kontaktów sąsiedzkich, ich gospodarstwa zatem cechować się powinny wyższą
wrażliwością społeczną, gdyż jest mniej prawdopodobne, że otrzymają wsparcie społeczne w przygotowaniach do powodzi. Dodatkowo wiąże się to, podobnie jak z członkostwem w stowarzyszeniach i ochotniczych strażach pożarnych, z dostępem do
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przekazywania lokalnej wiedzy o zagrożeniach i sposobach zabezpieczenia się przed
nimi. Gospodarstwa o niskim poziomie kapitału wiążącego i pomostowego będą
również prawdopodobnie rzadziej podejmować działania zabezpieczające z innymi
mieszkańcami.
Dodatkowo w analizie regresji zastosowano zmienne kontrolne opisujące doświadczenie powodzi w gospodarstwach oraz ich percepcję ryzyka powodziowego
( tab. 4.45 ). W ich wypadku wskaźniki skonstruowano tak, by wartość 1 odnosiła się,
zgodnie z literaturą przedmiotu, do wyższego stopnia przygotowania do powodzi.
Zastosowano cztery zmienne wykorzystywane już w analizach wcześniej w tym rozdziale : częstość nawiedzania przez powódź w ciągu ostatnich kilkunastu lat ( wielokrotnie lub tylko raz ), skalę poniesionych strat powodziowych ( za szczególnie zmotywowane uznano gospodarstwa, które poniosły w ich ocenie bardzo duże szkody ),
ocenę możliwości wystąpienia powodzi w ciągu kolejnych kilkunastu lat ( lepiej przygotowane powinny być te, które sądzą, że powódź znowu nawiedzi ich miejscowość
w tym okresie ) oraz ocenę możliwości redukcji strat powodziowych ( „ w dużym stopniu możliwe ” w opozycji do „ częściowo możliwe ” lub „ nic nie można zrobić ” ).
W ramach analizy testowano jeden główny model dla wszystkich badanych gospodarstw oraz oddzielne modele dla każdego z obszarów badawczych. Pozwoliło to zweryfikować hipotezę, czy zestaw czynników wyjaśniających poziom przygotowania
do powodzi jest uniwersalny, czy zależy od kontekstu lokalnego 7. W analizie regresji
zastosowano metodę eliminacji wstecznej, w ramach której do pierwotnego modelu
wstawiano wszystkie zmienne niezależne. Następnie w każdym kroku odrzucano
jedną zmienną o najniższym poziomie istotności aż do momentu otrzymania zestawu
zmiennych o poziomie istotności poniżej przyjętego progu, czyli 0,1.
Przed przystąpieniem do interpretacji uzyskanych wyników należy przypomnieć,
że wskazują one jedynie, że określone cechy gospodarstw domowych można z pewnym prawdopodobieństwem uznać za zwiększające lub zmniejszające ich wrażliwość na
powódź – nie oznacza to automatycznie, że każde gospodarstwo odznaczające się daną
cechą należy do „grup wrażliwych” (Kuhlicke i in. 2011b; De Marchi, Scolobig 2012).
Analiza regresji dla całego zbioru gospodarstw domowych, które ucierpiały na
skutek powodzi, dowodzi, że zróżnicowanie ich stopnia przygotowania do potencjalnego zagrożenia najlepiej wyjaśniają determinanty wrażliwości społecznej określające
Kwestii tej poświęcono również bardziej rozbudowaną analizę w publikacji Jarosława
Działka i współpracowników ( 2016 ).
7
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Tab. 4.45. Zmienne kontrolne wykorzystane w analizie regresji
Grupy
wskaźników
Doświadczenie
powodzi

Percepcja
ryzyka

Wskaźnik

Wartości zmiennych w regresji

ile razy ponieśli straty na skutek powodzi
w ciągu ostatnich kilkunastu lat

1 = kilka razy
0 = jeden raz

ocena wielkości strat na skutek
największej powodzi

1 = bardzo duże
0 = pozostałe odpowiedzi

ocena możliwości wystąpienia powodzi
w ciągu najbliższych kilkunastu lat

1 = wystąpi ( odpowiedzi 4 i 5 na skali od 1 do 5 )
0 = pozostałe odpowiedzi

ocena możliwości zmniejszenia strat
wywołanych przez powodzie

1 = w dużym stopniu możliwe
0 = częściowo możliwe
–1 = nic nie da się zrobić

Źródło : opracowanie własne.

ich status społeczno-ekonomiczny oraz zmienne kontrolne ( tab. 4.46 ). Nieistotna
statystycznie okazała się większość charakterystyk demograficznych. Potwierdzona
została jedynie generalnie wyższa wrażliwość na klęski żywiołowe gospodarstw osób
starszych, które nawet po uwzględnieniu ich niedoborów w zakresie dostępu do zasobów wydawały się i tak przeciętnie gorzej przygotowane, by stawić czoło żywiołowi.
Wykazano ponownie, że gospodarstwa wielodzietne należą do grona tych przeciętnie nieco lepiej przygotowanych. Zmiennych opisujących strukturę płciową, wielkość
gospodarstw oraz obecność osób niepełnosprawnych w modelu głównym nie można
uznać za istotne statystycznie.
Spośród zmiennych opisujących zasoby badanych gospodarstw większość w istotny
sposób wyjaśnia stopień przygotowania do powodzi. Szczególny i zarazem zaskakujący wyjątek stanowi wskaźnik subiektywnej oceny sytuacji finansowej gospodarstw,
który wydawał się kluczowy jako bariera w inwestowaniu w zabezpieczenia. Nie są
istotne zarówno obecność osoby bezrobotne w gospodarstwie, jak i brak komputera
z dostępem do internetu. Wszystkie istotne statystycznie zmienne, poza jedną, okazują
się wskazywać kierunek zależności zgodny z postawionymi hipotezami. Tylko nowo
przybyłe gospodarstwa, inaczej niż oczekiwano, są przeciętnie lepiej przygotowane do
kolejnej powodzi.
W modelu głównym do determinant wrażliwości społecznej o największej mocy
wyjaśniającej obniżony poziom przygotowania do powodzi należą kolejno : niski
poziom wykształcenia członków gospodarstwa, brak zaangażowania w działalność
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Cechy demograficzne

–0,092

–0,177
–0,091
0,067

z przewagą osób z wykształceniem
zawodowym i gimnazjalnym lub niższym

negatywnie oceniające relacje między
mieszkańcami

rodzina mieszka na tym terenie 10 lat
lub krócej

bez komputera z dostępem do internetu

–0,071

utrzymujące się z pracy w rolnictwie

0,194

–0,288

–0,212

0,278

z bezrobotnymi

niebędące właścicielami zajmowanego
domu lub mieszkania

–0,252

D1

negatywnie oceniające poziom
dochodów

z osobami przewlekle chorymi,
niepełnosprawnymi

duże

małe

z przewagą mężczyzn

z przewagą kobiet

0,077
–0,111

tylko w wieku poprodukcyjnym

razem

wielodzietne

gospodarstwa domowe

Zmienne niezależne

Tab. 4.46. Wyniki modeli regresji dla indeksu przygotowań do powodzi

–0,354

D2

0,185

–0,227

–0,243

–0,229

S1

–0,317

0,191

0,199

M1

M2

–0,156

–0,162

–0,147

0,151

Obszary badawcze

–0,238

0,199

M3

-0,275

P1

0,222

–0,353

–0,298

–0,230

P2
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Czynniki
wrażliwości
społecznej

0,235

Źródło : badania własne.

0,179

0,442

0,499

R

Skorygowane R2
0,406

0,238

Percepcja
ryzyka
0,210
0,672

0,283

zmniejszenie strat powodziowych
w dużym stopniu możliwe

0,087

ucierpieli kilka razy na skutek powodzi

0,092

–0,118

nikt nie należy do organizacji,
stowarzyszenia itp.

D2

powódź wystąpi w ciągu najbliższych
kilkunastu lat

–0,064

D1

0,107

Doświadczenie
powodzi

Status
społeczno-ekonomiczny

razem

nikt nie należy do ochotniczej straży
pożarnej

bardzo duże straty podczas ostatniej
powodzi

Zmienne kontrolne

Zmienne niezależne

0,378

0,664

0,407

0,316

–0,214

S1

0,247

0,554

0,251

0,295

–0,195

M1

M2

0,251

0,560

0,177

0,163

0,181

0,166

–0,197

Obszary badawcze

0,351

0,629

0,535

0,250

–0,307

M3

0,216

0,483

0,351

P1

0,297

0,577

0,171

P2
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stowarzyszeniową, gospodarstwa osób starszych, brak własności domu lub mieszkania 8
oraz negatywna ocena lokalnych więzi społecznych. Wśród zmiennych kontrolnych
najsilniejszy pozytywny wpływ na przygotowywanie się do powodzi miało natomiast
poczucie możliwości zmniejszenia strat. Cecha ta ma największą moc wyjaśniającą
spośród wszystkich cech wykorzystanych w tym modelu. Pozostałe trzy cechy kontrolne również wnoszą istotną statystycznie informację ( o podobnej wartości ) do modelu
wyjaśniającego przygotowanie do powodzi.
Ciekawy obraz przynoszą natomiast modele regresji wykonane odrębnie dla każdego z obszarów badawczych. Okazuje się bowiem, że niektóre zmienne o dużej
mocy wyjaśniającej w modelu ogólnym nie są już istotne we wszystkich analizowanych obszarach. Porównując te modele szczegółowe, można zauważyć, że najbardziej uniwersalnym czynnikiem jest jedna ze zmiennych kontrolnych odnosząca się
do poczucia możliwości zmniejszenia strat powodziowych. Jest on istotny w siedmiu
spośród ośmiu analizowanych modeli. Wiara lub brak wiary w sensowność działań
zabezpieczających może być częściowo konstruowana społecznie, ale wyniki przeprowadzonych analiz regresji można interpretować w ten sposób, że jest ona w dużej
mierze niezależna i idzie niejako „ w poprzek ” różnych uwarunkowań społecznych
i ekonomicznych, które wprowadzono do modelu. Prawdopodobnie zależy ona od
uwarunkowań psychologicznych członków gospodarstw domowych związanych
z umiejscowieniem poczucia kontroli.
Szczególnym w tej sytuacji przypadkiem spośród analizowanych, wartym szerszego
omówienia, są okolice Słupca – to jedyny obszar, w którym tak ważna okazuje się przewaga fatalistów ( „ nic nie da się zrobić, by zmniejszyć straty powodziowe ” ) nad optymistami ( „ dużo da się zrobić ” ). W konsekwencji, chociaż tamtejsi powodzianie byli
w swojej własnej ocenie najmocniej poszkodowaną społecznością ( wysokie lub bardzo
wysokie straty w blisko 90 % gospodarstw ), to ci, którzy uważają, że podobna powódź
może wystąpić ( inaczej niż w innych obszarach ), nie są skłonni, mimo swych obaw,
do większego zaangażowania na rzecz przygotowania się do powodzi. Odróżnia to ich
od mieszkańców Tarnobrzega, którzy doświadczyli powodzi o podobnym przebiegu

Rozmowy prowadzone w trakcie badań ankietowych wskazują, że tę kategorię należałoby
poszerzyć o gospodarstwa domowe w mieszkaniach spółdzielczych, które pomimo formalnego
prawa własności nadal zdają się cedować odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpowodziowe na władze spółdzielni mieszkaniowych, których forma organizacji wywodzi się jeszcze
sprzed roku 1989.
8
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i analogicznej skali, a są bardziej zdecydowani na działania ochronne. Fatalistyczna
postawa mieszkańców Słupca i okolic wynika być może z bardziej tradycjonalistycznego podejścia tej w dużej mierze rolniczej wspólnoty oraz przeważającego w niej
poczucia uzależnienia od losu lub opatrzności ( zewnętrzne umiejscowienie poczucia
kontroli ). Kolejnym czynnikiem wyjaśniającym może być struktura przestrzenna tych
wsi z rozproszonym osadnictwem, dodatkowo podzielonymi granicami województwa. Może to osłabiać więzi społeczne, a w konsekwencji przepływy wiedzy i informacji oraz możliwość udzielania wsparcia społecznego, co potwierdzałaby negatywna
ocena jakości lokalnych sieci społecznych. Dodatkowe rozmowy prowadzone w trakcie badań ankietowych w różnych obszarach badawczych wskazują na powiązanie
poczucia sprawczości mieszkańców ze stosunkiem władz różnego szczebla do działań
podejmowanych przez osoby zagrożone powodzią. Poczucie braku zainteresowania
ze strony władz, potęgowane w tym konkretnym wypadku peryferyjnym położeniem,
może mieć częściowo wpływ na ograniczone zdolności do radzenia sobie z zagrożeniem powodziowym.
Spośród czynników wrażliwości społecznej najbardziej natomiast uniwersalną
miarą w różnych analizowanych kontekstach ( w połowie z nich ) wpływającą na niższy stopień przygotowania do powodzi jest niski poziom wykształcenia mieszkańców. W większej liczbie obszarów jako istotne powtarzają się jeszcze trzy zmienne :
potwierdza się negatywny wpływ na poziom przygotowania gospodarstw o niskich
zasobach kapitału społecznego ( źle oceniających stan lokalnych więzi oraz tych, których członkowie nie angażują się w działalność stowarzyszeń ) oraz przeciętnie lepszy poziom przygotowania wśród respondentów mieszkających krócej niż 10 lat.
W ogólnym rozrachunku wydaje się zatem, że to wiedza i więzi społeczne są ważniejsze w okresie przygotowawczym do powodzi niż same tylko czynniki ekonomiczne.
Jedynie w Bogatyni gospodarstwa źle oceniające swoją sytuacją ekonomiczną były
przeciętnie gorzej przygotowane. W tym mieście za bardziej wrażliwe należy również
uznać gospodarstwa wynajmujące swoje lokum. Specyficzne uwarunkowania stwierdzono też w pozostałych obszarach : w Bieruniu gorzej przygotowane są gospodarstwa
małe, z osobami niepełnosprawnymi oraz utrzymujące się z rolnictwa. W Budzowie
i Zembrzycach natomiast gospodarstwa czerpiące główne dochody z pracy w rolnictwie były lepiej przygotowane. W dwóch karpackich obszarach ( Tuchów i okolice oraz
Brzostek, Pilzno i okolice ) grupę najmniej aktywną stanowiły gospodarstwa osób starszych. W Słupcu i okolicach szczególnie narażoną grupą są gospodarstwa, wśród których znajdują się osoby bezrobotne. W Tarnobrzegu zauważono gorsze przygotowanie
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rodzin wielodzietnych, choć w dwóch innych obszarach stwierdzono, że gospodarstwa
z większą liczbą potomstwa są przeciętnie bardziej aktywne.
Przedstawione wyniki analizy regresji wskazują, że proponowane w koncepcjach
teoretycznych hipotetyczne zależności między cechami a zachowaniami nie zawsze
znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości społecznej. Stwierdzone w modelach dla
poszczególnych obszarów rozbieżności w zakresie istotności determinant wrażliwości
społecznej dowodzą, że nie mają one uniwersalnego charakteru – część z nich okazuje
się istotna dla podejmowania działań zabezpieczających tylko w niektórych lokalnych
kontekstach. Jedynie uwarunkowania o charakterze psychologicznym można wskazać
jako cechę o charakterze nieomal uniwersalnym, oczywiście biorąc tylko pod uwagę
osiem analizowanych obszarów.

4.4. Model przestrzenny wrażliwości społecznej
na powódź dla Polski południowej
Pomimo wątpliwości na temat zasadności dokonywania analiz przestrzennych wrażliwości społecznej, wyrażanych w podrozdziale prezentującym podejścia badawcze
w tym zakresie, podjęto się tego zadania, lecz z innym niż pierwotnie zakładanym
celem. Cel poznawczy, czyli określenie geograficznego zróżnicowania wrażliwości społecznej na powódź, zszedł w tej sytuacji na drugi plan, a na pierwsze miejsce wysunął się cel metodyczny – porównanie wyników przy zastosowaniu różnych
podejść badawczych, a następnie skonfrontowanie tych rezultatów z wysuwanymi
wobec tych procedur zarzutami. Pierwszy z nich podnosi brak oparcia analiz przestrzennych na wynikach empirycznych ze studiów przypadków, a jedynie na rozważaniach teoretycznych, drugi zwraca uwagę na wątpliwe założenie uniwersalności czynników wrażliwości społecznej bez względu na kontekst przestrzenny. Konsekwencją
tego drugiego postulatu byłaby jednak rezygnacja z modelowania przestrzennego
wrażliwości społecznej opartej na danych statystycznych. Zawieszając zatem wdrożenie drugiego postulatu, starano się w tej części pracy odpowiedzieć na pierwsze
ze wskazanych wyzwań, czyli stwierdzić różnice między analizami przestrzennymi
przyjmującymi jednakowy wpływ różnych czynników wrażliwości społecznej od tych
uwzględniających wyniki badań terenowych w tym zakresie. Najpierw wykorzystano
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zatem procedury konstruowania wskaźników syntetycznych wrażliwości społecznej
na klęski żywiołowe przedstawione w podrozdziale 4.2.2. W dalszej kolejności wprowadzono do procedury budowy wskaźnika syntetycznego rezultaty analizy regresji
przeprowadzonej w podrozdziale 4.3.4.
Na podstawie przeglądu literatury wybrano wskaźniki cząstkowe, które zgodnie
z przedstawionymi na wstępie propozycjami teoretycznymi mają oddziaływać na
kształtowanie się wrażliwości społecznej na powódź ( bądź szerzej : na klęski żywiołowe ), a w konsekwencji na poradzenie sobie z żywiołem, który może uderzyć, np. dzięki podejmowaniu działań przygotowujących do powodzi. Dobór ten brał pod uwagę
specyfikę polskiego społeczeństwa ( np. brak dużego zróżnicowania etnicznego ).
Uwzględniono tylko wskaźniki wrażliwości ludzi, tj. cech odnoszących się bezpośrednio do zróżnicowania społecznego mieszkańców, co wynikało z idei tej analizy,
która miała być porównywalna z wynikami badania ankietowego gospodarstw domowych. Nie wchodziły w rachubę wskaźniki wrażliwości miejsca, czyli cechy opisujące
zamieszkiwane przez nie terytoria ( np. gęstość zaludnienia, dostępność służb kryzysowych, dostępność infrastruktury ochrony zdrowia ).
Na etapie opracowania zestawu wskaźników natrafiono na wiele ograniczeń wynikających z jakości danych statystycznych dostępnych w polskiej statystyce publicznej.
Po pierwsze, niektóre dane nie były dostępne, np. wskaźnik liczby członków stowarzyszeń trzeba było zastąpić mniej precyzyjnym wskaźnikiem liczby stowarzyszeń.
Po drugie, największym problemem okazał się sposób przeprowadzenia Narodowego
Spisu Powszechnego w 2011 r. ( NSP 2011 ), który uniemożliwił zebranie wiarygodnych
danych dla podstawowych jednostek analizy przestrzennej, jakimi są zwykle
w Polsce gminy. W konsekwencji wiele kluczowych czynników wrażliwości społecznej
dostępnych jest w spisie powszechnym jedynie na poziomie powiatu. Tak uzyskany
obraz zróżnicowania wrażliwości społecznej należy uznać za nadmiernie uogólniony,
ale jedyny możliwy do opracowania w warunkach ograniczonej dostępności danych
statystycznych. Zważywszy jednak na to, że główny cel niniejszej analizy ma charakterze metodologiczny, nie zaś poznawczy, można zaakceptować to ograniczenie.
Dane zebrano, a następnie analizowano dla wszystkich powiatów Polski, tym
samym otrzymane wyniki należy interpretować jako wskazujące na niski lub wysoki
poziom wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe w porównaniu z ogółem jednostek tego szczebla administracji w całym kraju. Szczegółowe rezultaty przedstawiono
i interpretowano jedynie dla wybranych pięciu województw Polski południowej, które
stanowiły obszar zainteresowania w niniejszym projekcie badawczym.
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Ostatecznie wybrano 15 wskaźników ( tab. 4.47 ) : 10 z NSP 2011 oraz 5 ze statystyk
bieżących publikowanych w Banku Danych Lokalnych GUS. Informacje ze statystyk
bieżących pozyskano także na poziomie powiatów dla 2011 r. ( mimo że są one dostępne
na poziomie gmin, a niekiedy również miejscowości, dla 2014 r., a rzadziej 2015 r. ),
tak by uzyskać porównywalność z danymi spisowymi.
Tak otrzymany zestaw zmiennych poddano przekształceniom zgodnie z procedurami tworzenia wskaźników syntetycznych wrażliwości społecznej stosowanymi
w literaturze ( Yoon 2012 ). Dodatkowo przetestowano podejście wykorzystujące
wyniki analizy regresji przeprowadzonej dla danych zebranych w ramach badania
ankietowego. Zastosowano zatem następujące cztery sposoby transformacji oryginalnych zmiennych w celu stworzenia wskaźnika syntetycznego :
1. na podstawie propozycji teoretycznych :
–– dedukcyjne – standaryzacja ( z użyciem wartości średniej i odchylenia standardowego ) oraz unitaryzacja zmiennych ( z użyciem wartości minimalnej i maksymalnej ), oba uwzględniające przekształcenie zmiennych o charakterze destymulant, tak by przyjmowały one taki sam kierunek zależności jak stymulanty ;
wskaźnik końcowy powstawał po zsumowaniu wartości wszystkich wskaźników
cząstkowych bez ich ważenia,
–– indukcyjne – transformacja danych z użyciem analizy składowych głównych
( wykorzystano już dane zestandaryzowane ze stosownym przekształceniem
destymulant ) ; otrzymane wartości czynnikowe poszczególnych składowych dla
powiatów poddano unitaryzacji, by przyjmowały wartości od 0 do 1, a następnie
zsumowano bez stosowania ważenia,
2. na podstawie wyników badań empirycznych :
–– dobór zmiennych oraz ważenie ich wcześniej zunitaryzowanych wartości dokonano, opierając się na wartościach i znakach standaryzowanych współczynników
beta modelu regresji dla wszystkich gospodarstw domowych poszkodowanych
na skutek powodzi objętych badaniem ankietowym.
Szerzej przedstawiono dwa ostatnie sposoby przekształcania zmiennych.
Transformacja oryginalnego zbioru danych przy użyciu analizy głównych składowych przyniosła rozwiązanie w postaci czterech czynników, które wyjaśniają łącznie 75,3 % oryginalnej wariancji. Pierwsza składowa tłumaczy aż 42,7 % zmienności, przy czym 10 spośród 15 wybranych zmiennych wnosi do niej znaczący ładunek
( tab. 4.48 ). Oznacza to, że wiele cech przyjmowanych przy konstruowaniu wskaźników
syntetycznych jako niezależne wskaźniki cząstkowe wrażliwości społecznej opisuje

266

4.4. Model przestrzenny wrażliwości społecznej …

Tab. 4.47. Wskaźniki wykorzystane w analizie przestrzennej wrażliwości społecznej na powódź

Status społeczno-ekonomiczny

Cechy demograficzne

Grupy
wskaźników

Nazwa
wskaźnika

Konstrukcja wskaźnika

Źródło
danych*

Kierunek
zależności**

rodziny
wielodzietne

udział rodzin z 3 i więcej dzieci do lat 24
pozostających na utrzymaniu w liczbie rodzin
z dziećmi ogółem

NSP 2011

S

osoby starsze

udział ludności w wieku 65 lat i więcej
w liczbie ludności ogółem

NSP 2011

S

współczynnik
feminizacji

udział kobiet w liczbie ludności ogółem

NSP 2011

S

samotni rodzice

udział rodzin matek z dziećmi oraz ojców
z dziećmi w liczbie rodzin ogółem

NSP 2011

S

gospodarstwa
małe

udział gospodarstw domowych jednoi dwuosobowych w liczbie gospodarstw ogółem

NSP 2011

S

gospodarstwa
duże

udział gospodarstw domowych z 5 i więcej
osobami w liczbie gospodarstw ogółem***

NSP 2011

S

niepełnosprawni

udział osób niepełnosprawnych w liczbie
ludności ogółem

NSP 2011

S

wynagrodzenie

przeciętne miesięczne wynagrodzenia
brutto w zł

SB 2011

D

praca
w rolnictwie

udział ludności, dla której głównym źródłem
utrzymania jest praca w rolnictwie

NSP 2011

S

korzystający
z pomocy
społecznej

udział osób w gospodarstwach domowych
korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem

SB 2011

S

stopa
bezrobocia

stopa bezrobocia rejestrowanego

SB 2011

S

własność
mieszkania

udział ludności w mieszkaniach stale
zamieszkanych będących własnością gminy

NSP 2011

S

niski poziom
wykształcenia

udział osób z wykształceniem zasadniczym
zawodowym, gimnazjalnym, podstawowym
lub niższym w ludności ogółem

NSP 2011

S

napływ
mieszkańców

średni współczynnik napływu migracyjnego
w latach 2009–2013

SB 2009–
2013

S

aktywność
stowarzyszeń

liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji
społecznych na 1000 mieszkańców

SB 2011

D

Uwagi : * NSP 2011 = Narodowy Spis Powszechny 2011, SB – statystyki bieżące dla danego roku lub zakresu
lat ; ** S = stymulanta : im wyższa wartość wskaźnika, tym hipotetycznie wyższy poziom wrażliwości społecznej na powódź ; D = destymulanta : im niższa wartość wskaźnika, tym hipotetycznie wyższy poziom
wrażliwości społecznej na powódź ; *** analiza wrażliwości społecznej na podstawie badania ankietowego
wskazywała, że bardziej wrażliwe są gospodarstwa liczące 6 osób i więcej, dane NSP 2011 dostępne w BDL
GUS podają jedynie liczbę gospodarstw 5-osobowych i większych.
Źródło : opracowanie własne.
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Tab. 4.48. Ładunki czynnikowe dla wskaźników wrażliwości społecznej
Składowe główne
Nazwa wskaźnika
Rodziny wielodzietne

„ tradycyjne ” vs.
„ nowoczesne ”
społeczności

wykluczenie
społeczne

0,835

Współczynnik feminizacji

–0,903

Samotni rodzice

–0,636

Gospodarstwa małe

–0,885

Gospodarstwa duże

0,905

Niepełnosprawni
0,519

0,717

Praca w rolnictwie

0,666

Korzystający z pomocy społecznej

0,600

Niski poziom wykształcenia
Napływ mieszkańców
( Niska ) aktywność stowarzyszeń*

0,517

0,505

Stopa bezrobocia

Własność mieszkania

niska
aktywność
społeczna

0,880

Osoby starsze

( Niskie ) wynagrodzenie*

stagnacja
demograficzna

–0,402
0,543

0,657

–0,742
0,868
–0,500

–0,518
0,773

Uwagi : w tabeli uwzględniono wskaźniki o ładunkach czynnikowych powyżej ±0,4 ; * pierwotne wskaźniki
o charakterze destymulant zostały przekształcone na etapie standaryzacji, stąd dodany w nawiasie przymiotnik wskazujący to przekształcenie.
Źródło : badania własne.

de facto bardzo podobny wycinek rzeczywistości społecznej. Składowa ta rozróżnia
obszary, gdzie potencjalna wrażliwość społeczna na klęski żywiołowe związana jest
z „ tradycyjną ” organizacją życia społecznego ( dodatnie wartości ładunków w obszarach o ponadprzeciętnie większym udziale dużych gospodarstw, rodzin wielodzietnych, osób o niższym poziomie wykształcenia, gospodarstw z głównym źródłem utrzymania w rolnictwie, z przeciętnie niższym poziomem wynagrodzeń, w związku z tym
wyższym odsetkiem korzystających z pomocy społecznej ), od obszarów, gdzie wrażliwość społeczna jest związana z „ nowoczesną ” organizacją życia społecznego ( ujemne
wartości ładunków w obszarach o ponadprzeciętnie większym udziale gospodarstw
małych, tworzonych przez samotnych rodziców, gospodarstw zajmujących lokale
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komunalne, a także z przewagą kobiet nad mężczyznami ). Z jednej strony składowa
ta rozróżnia zatem w pewnym uproszczeniu tradycyjne obszary wiejskie od miast,
a z drugiej strony w układzie regionalnym tereny wchodzące przed II wojną światową
w skład II Rzeczypospolitej od Ziem Zachodnich i Północnych włączonych do Polski
po tej wojnie. Odnosząc się do propozycji teoretycznych, należy tę składową uznać
za dwukierunkową – wyższą wrażliwością cechować się będą społeczności zarówno
o „ tradycyjnej ”, jak i „ nowoczesnej ” organizacji życia społecznego. Stąd też wartości
czynnikowe tej składowej dla każdego powiatu przekształcono tak, by wartość maksymalna ( dodatnia ) i minimalna ( ujemna ) wynosiły +1, a wartość 0 pozostała równa 0.
Pozostałe trzy składowe mają już charakter jednokierunkowy, dlatego przekształcono je, stosując unitaryzację : wartość minimalna przyjęła wartość 0, a maksymalna +1.
Druga składowa, opisująca 14,5 % zmienności, określa obszary charakteryzujące się
wysokim udziałem grup społecznie wykluczonych : bezrobotnych, korzystających
z pomocy społecznej, samotnych rodziców, niepełnosprawnych. Trzecia składowa
( 11,2 % wariancji ) odnosi się do obszarów stagnacji demograficznej : z dużym odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym, z niewielką migracją, z dość istotnym znaczeniem rolnictwa. Ostatnia składowa ( 6,9 % wariancji ) opisuje obszary o niskim poziomie aktywności stowarzyszeniowej.
Tak otrzymane cztery składowe główne przekształcono w cztery wskaźniki cząstkowe, które następnie zsumowano, tworząc wskaźnik syntetyczny wrażliwości
społecznej.
W ostatnim zaproponowanym na potrzeby niniejszej pracy podejściu wyniki analizy regresji liniowej dla przebadanych gospodarstw powodzian przeprowadzonej
w poprzednim rozdziale wykorzystano do dobrania oraz ważenia zunitaryzowanych
wskaźników cząstkowych determinant wrażliwości społecznej ( tab. 4.49 ). Do pewnego stopnia wzorowano się na pracach Feketego ( 2009, 2010 ), który dobór zmiennych do analizy przestrzennej oparł na wynikach analizy regresji logistycznej czynników warunkujących zachowanie powodzian w trakcie i po powodzi. Autor ten jednak
nie ważył wskaźników cząstkowych, a wybrane dane poddał analizie składowych
głównych. W niniejszej pracy natomiast na podstawie wyników regresji dokonano
zarówno doboru, jak i ważenia zmiennych, a nie poddawano ich dalszej transformacji
statystycznej. Zmienne z ujemnymi wartościami standaryzowanych współczynników
beta w modelu regresji dla wszystkich gospodarstw uznano za cechy obniżające stopień przygotowania do powodzi, czyli wynikające z wyższego poziomu wrażliwości
społecznej. Stąd też odpowiadającym im zmiennym w niniejszej analizie przypisano
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Tab. 4.49. Wagi dla wskaźników cząstkowych na podstawie wyników analizy regresji dla gospodarstw domowych
Analogiczne wskaźniki w modelu
regresji z badania ankietowego

Wskaźniki w modelu
przestrzennym
Rodziny wielodzietne

Gospodarstwa
wielodzietne

Osoby starsze

tylko w wieku poprodukcyjnym

Współczynnik feminizacji

z przewagą kobiet
/ z przewagą mężczyzn

Standaryzowane
współczynniki
beta w analizie
regresji

Wagi dla wskaźników cząstkowych w modelu
przestrzennym

0,077

–0,44

–0,111

0,63

–

–

Samotni rodzice

x*

x

x

Gospodarstwa małe

małe

–

–

Gospodarstwa duże

duże

–

–

Niepełnosprawni

z osobami przewlekle chorymi,
niepełnosprawnymi

–

–

( Niskie ) wynagrodzenie

negatywnie oceniające poziom
dochodów

–

–

Bezrobotni

z bezrobotnymi

–

–

–0,071

0,40

x

x

Praca w rolnictwie

utrzymujące się z pracy w rolnictwie

Korzystający z pomocy
społecznej

x**

Własność mieszkania

niebędące właścicielami zajmowanego
domu lub mieszkania

–0,092

0,52

Niski poziom wykształcenia

z przewagą osób z wykształceniem
zawodowym i gimnazjalnym lub niższym

–0,177

1,00

Napływ mieszkańców

rodzina mieszka na tym terenie
10 lat lub krócej

0,067

–0,38

( Niska ) aktywność stowarzyszeń

nikt nie należy do organizacji,
stowarzyszenia itp.

–0,118

0,67

x***

bez komputera z dostępem do internetu

–

x

x***

negatywnie oceniające relacje
między mieszkańcami

–0,091

x

x***

nikt nie należy do ochotniczej
straży pożarnej

–0,064

x

Uwagi : * ze względu na niewielką liczbę gospodarstw samotnych rodziców w analizowanej próbie nie były
one brane pod uwagę, ** ze względu na wrażliwość tej kwestii w badaniu ankietowym nie zadawano pytania
o korzystanie z pomocy społecznej, poprzestając jedynie na subiektywnej ocenie sytuacji finansowej gospodarstw, *** brak odpowiednika w statystyce publicznej.
Źródło : badania własne.
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wartości dodatnie, proporcjonalne do zmiennej o największej mocy wyjaśniającej
w modelu regresji dla wszystkich gospodarstw ( niskiemu poziomowi wykształcenia
przypisano zatem wagę +1 ). Analogicznie dodatnim współczynnikom z modelu regresji przyporządkowano ujemne wagi o proporcjonalnej wartości, uznając, że cechy
te wpływają na zmniejszenie poziomu wrażliwości społecznej na powódź.
Otrzymane za pomocą czterech metod wskaźniki syntetyczne dają odmienne
wyniki. Najmniejsza jest różnica między wskaźnikami opracowanymi na podstawie
zmiennych zestandaryzowanych i zunitaryzowanych ( korelacja na poziomi 0,99 ), co
wynika z niskiego stopnia przekształcenia oryginalnych zmiennych w obu tych sposobach. Korelacja tych dwóch wskaźników z miarami otrzymanymi na podstawie analizy składowych głównych ( odpowiednio 0,43 i 0,45 ) lub wyników regresji z badania
ankietowego ( odpowiednio 0,58 i 0,59 ) jest natomiast na umiarkowanym poziomie.
Potwierdza to przypuszczenie, że te najprostsze wskaźniki, dość często stosowane
w modelowaniu przestrzennym wrażliwości społecznej, mogą zawierać nieścisłości.
Wynikają one albo z powielania w indeksie syntetycznym informacji zawartej w skorelowanych ze sobą wskaźnikach cząstkowych, albo z uznania wszystkich wskaźników
za równoważne ( brak ważenia zmiennych ), albo w końcu z uwzględniania zmiennych, które okazują się pozbawione realnego znaczenia w kształtowaniu wrażliwości społecznej na powódź. Dlatego w dalszej części dokonano analizy i porównania
dwóch wskaźników : opartego na analizie głównych składowych ( model A ) oraz ważonego z uwzględnieniem wyników analizy regresji ( model B ) ( tab. 4.50, ryc. 4.26 ).
Ten pierwszy oparty jest tylko na wskaźnikach wynikających z rozważań teoretycznych, ale unika on dublowania informacji zawartej w skorelowanych oryginalnych
wskaźnikach cząstkowych. Drugi indeks natomiast bazuje na wynikach empirycznych,
choć z zastrzeżeniem, że celowo dobrano obszary badawcze, których nie można uznać
za próbę reprezentatywną, dodatkowo przy uwzględnieniu dyskusyjnego założenia,
że czynniki wrażliwości mają charakter uniwersalny w każdym kontekście geograficznym. Pomimo tych zastrzeżeń postanowiono sprawdzić, jaki obraz zróżnicowania
wrażliwości społecznej przynoszą te wskaźniki syntetyczne, tak by ocenić zasadność
stosowania tego rodzaju indeksów.
Stosunkowo przeciętny poziom korelacji między tymi dwoma wskaźnikami syntetycznymi ( współczynnik korelacji 0,46 ) już na wstępie pokazuje, że istnieje rozdźwięk
między wynikami uzyskanymi tymi dwiema metodami. Rozbieżności te uwidaczniają
się w szczególności, gdy analizie poddany zostanie rozkład przestrzenny analizowanego zjawiska w pięciu województwach Polski południowej. Wskaźnik oparty na
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Tab. 4.50. Zróżnicowanie relatywnego poziomu wrażliwości społecznej na powódź w zależności
od przyjętej metody konstrukcji wskaźnika syntetycznego

Województwo

Metoda
opracowania
wskaźnika
syntetycznego

Powiaty w danym województwie w zależności od ich relatywnego poziomu
wrażliwości społecznej opracowanego na podstawie kwantyli
w skali całej Polski
niska
( 1.–3. decyl )

średnia
( 4.–7. decyl )

wysoka
( 8.–10. decyl )

[%]
Dolnośląskie
Opolskie
Śląskie
Małopolskie
Podkarpackie
Razem

A

44,8

34,5

20,7

B

31,0

48,3

20,7

A

50,0

33,3

16,7

B

16,7

66,7

16,7

A

33,3

30,6

36,1

B

22,2

36,1

41,7

A

13,6

63,6

22,7

B

50,0

40,9

9,1

A

16,0

56,0

28,0

B

76,0

24,0

–

A

30,6

42,7

26,6

B

39,5

40,3

20,2

Uwagi : A – oparty na wynikach analizy składowych głównych, B – ważony na podstawie wyników analizy
regresji dla gospodarstw domowych.
Źródło : badania własne.

wynikach analizy składowych głównych9 pokazywał, inaczej niż ten oparty na wynikach empirycznych, na miasta jako obszary o potencjalnie wysokiej wrażliwości społecznej. Badania empiryczne przeprowadzono jednak w większości w obszarach wiejskich i w małych miastach, więc należy je stosować z ostrożnością do analizy w dużych
ośrodkach miejskich. Istotniejszy jest obraz uzyskany obiema metodami dla powiatów
ziemskich, dla których wyniki badań w gospodarstwach domowych powinny być już

9
Podobny rozkład uzyskano w opracowaniach Wernera i współpracowników ( 2015 a, b ),
gdzie również zastosowano metodę analizy składowych głównych, choć zbiór pierwotnych
wskaźników cząstkowych był nieco inny – zawierał m.in. wskaźniki wrażliwości miejsca,
np. gęstość zaludnienia, poziom urbanizacji, liczbę budynków.

272

4.4. Model przestrzenny wrażliwości społecznej …

bliższe prawdy. Pierwszy ze wskaźników syntetycznych ( model A ) zdaje się przeszacowywać poziom wrażliwości społecznej w województwach podkarpackim i małopolskim, podczas gdy drugi ( model B ) wykazuje, że kształtuje się on tam na relatywnie niskim lub przeciętnym poziomie. W pozostałych trzech województwach poziom
wrażliwości oparty jedynie na teoretycznych podstawach ( model A ) był natomiast
w wielu powiatach niedoszacowany ( tab. 4.47 ).
Opierając analizę zróżnicowania wrażliwości społecznej na powódź tylko na ważonym wskaźniku syntetycznym ( ryc. 4.26, część B ), można stwierdzić, że powiaty
w województwie podkarpackim oraz większość w województwie małopolskim należą
do grupy jednostek o relatywnie ( w skali całego kraju ) niskiej lub średniej wrażliwości społecznej. W województwie małopolskim do grona wrażliwych można zaliczyć
jedynie rolnicze powiaty w północnej części regionu ( wśród nich powiat dąbrowski,
gdzie znajduje się Słupiec, którego społeczność była szczególnie dotknięta powodzią,
a obecnie wykazuje się bardzo słabym przygotowaniem do powodzi i fatalistyczną
postawą wobec tego zagrożenia ) oraz w nieco mniejszym stopniu powiaty w zachodniej części województwa małopolskiego ( zwykle na średnim poziomie, choć stosunkowo wysoko w powiecie oświęcimskim ).
W województwie śląskim bardzo duże wartości wskaźnika osiągają miasta na
prawach powiatu w obrębie konurbacji górnośląskiej. Wrażliwe według tej miary
są również powiaty kłobucki i częstochowski w północnej części tego regionu.
Na szczególną uwagę zasługują jednak powiaty w zachodniej części województwa śląskiego ( rybnicki, raciborski, gliwicki ) oraz w południowo-wschodniej części
województwa opolskiego ( prudnicki, kędzierzyńsko-kozielski ), czyli w przybliżeniu
obszar zlewni górnej Odry ogarniętej powodzią w 1997 r., odznaczające się potencjalnie wysoką wrażliwością społeczną. Podobnie w województwie dolnośląskim niektóre
z obszarów o wysokiej wrażliwości zostały nawiedzone w czasie wspomnianej „ powodzi tysiąclecia ” – najwyższą wartość wskaźnik osiąga tam w powiatach wałbrzyskim,
kamiennogórskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, jaworskim i świdnickim.
Przy wszystkich podnoszonych do tej pory zastrzeżeniach model przestrzenny
oparty na danych empirycznych z modelu regresji może w największym stopniu odpowiadać rzeczywistości. Model oparty na analizie głównych składowych przeszacowuje
natomiast znaczenie niektórych cech społeczno-ekonomicznych, które okazują się
mało ważne lub w ogóle nieistotne dla kształtowania wrażliwości społecznej w okresie przygotowawczym do powodzi. Przypisuje on zwłaszcza duże znaczenie cechom
demograficznym charakterystycznym dla tradycyjnych społeczności wiejskich ( duże
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Ryc. 4.26. Porównanie zróżnicowania przestrzennego poziomu wrażliwości społecznej w zależności od przyjętej metody konstrukcji wskaźnika syntetycznego
Źródło : badania własne.
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gospodarstwa, rodziny wielodzietne ) występujących w Polsce południowo-wschodniej, podczas gdy badania ankietowe wykazały, że mieszkańcy miejscowości położonych w tych województwach, zwłaszcza w obszarach górskich, również reprezentujący
wspomniane typy gospodarstw, są przeciętnie bardziej aktywni w przygotowaniach
do powodzi. Istotniejszymi czynnikami wrażliwości społecznej są niskie zasoby kapitału ludzkiego i społecznego, w które przeciętnie nieco gorzej wyposażone okazują się
badane obszary Ziem Zachodnich i Północnych. Brak danych statystycznych, które
mogłyby opisać jakość więzi społecznych uwzględnioną w modelu regresji, sprawia,
że tak skonstruowany wskaźnik jest jeszcze niepełny – spodziewać się można, że
uwzględnienie brakujących cech jeszcze bardziej różnicowałoby społeczność, która
ukształtowała się w wyniku migracji po II wojnie światowej, od zasiedziałych mieszkańców dawnej Galicji.
Z przeprowadzonych w tym rozdziale analiz płyną wnioski potwierdzające wcześniejsze wątpliwości. Wyniki modeli przestrzennych wrażliwości społecznej na klęski
żywiołowe, nawet z użyciem analizy składowych głównych, mogą odbiegać od rzeczywistości. Jeżeli uniknięto błędu wynikającego ze wzajemnej korelacji oryginalnych
wskaźników, to nadal pod uwagę brane są zmienne, których relacje z rzeczywistą wrażliwością społeczną mieszkańców nie zostały potwierdzone. Wykorzystanie wyników
empirycznych analiz ze studiów przypadków przynosi odmienny obraz, który wydaje
się bardziej zbliżony do realiów. Trzeba go jednak również traktować z pewną dozą
ostrożności bowiem czynniki wrażliwości społecznej nie mają charakteru uniwersalnego i zależą od kontekstu lokalnego. Opieranie się zatem jedynie na wynikach analiz
danych statystycznych bez próby zrozumienia rzeczywistości społecznej na podstawie badań empirycznych może prowadzić do podejmowania błędnych decyzji. W tym
konkretnym przypadku zwrócono by większą uwagę na społeczności z województw
podkarpackiego i małopolskiego, podczas gdy potencjalnie gorzej z powodzią mogą
radzić sobie mieszkańcy województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Ocena
wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe powinna mieć zatem charakter lokalny,
dzięki czemu uwzględnić może specyfikę poszczególnych społeczności, pomijaną
w ilościowych modelach przestrzennych.
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W tym rozdziale podjęto się odpowiedzi na postawione w projekcie pytania badawcze związane bezpośrednio z pojęciem wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe.
Najpierw starano się zrozumieć, które czynniki społeczno-ekonomiczne kształtują wrażliwość społeczną na powódź w okresie przygotowawczym do wystąpienia tego żywiołu. Poprzedzono to zobrazowaniem zróżnicowanego doświadczenia
powodziowego osób poszkodowanych przez to zjawisko w badanych obszarach oraz
przybliżeniem szerokiego spektrum działań zabezpieczających podejmowanych przez
mieszkańców terenów zagrożonych. Analizę determinant wrażliwości społecznej
dokonano dla wszystkich respondentów łącznie, a następnie oddzielnie dla każdego
z obszarów badawczych, co miało na celu ustalenie, czy można mówić o uniwersalności
czynników wrażliwości społecznej, czy o ich uzależnieniu od kontekstu lokalnego.
W następnej części rozdziału rozważano, czy zasadne jest wykorzystywanie wyników
uzyskanych w badaniach terenowych do modelowania przestrzennego wrażliwości
społecznej na powódź, a jeżeli tak, to czy ich zastosowanie daje odmienny obraz niż
przy użyciu innych sposobów określania zróżnicowania geograficznego tego zjawiska.
W tym wypadku porównanie stosowanych metod uznano za ważniejsze niż samo
określenie przestrzennego rozmieszczenia zjawiska.
Przeprowadzone analizy w ośmiu zróżnicowanych pod względem przyrodniczym,
historycznym i społecznym obszarach wskazują, że nie można mówić o jednym, uniwersalnym dla całego kraju czy regionu, zestawie czynników wrażliwości społecznej,
mającym wszędzie podobny wpływ na poziom przygotowania gospodarstw do powodzi. Determinanty te mogą być związane ze specyficznymi cechami danego miejsca
( np. duże znaczenie rolnictwa, istotny udział osób wynajmujących mieszkania ), ale
częściej są to charakterystyki opisujące ważne części każdej z badanych populacji,
ujawniające się jako istotne dla zachowań osób zagrożonych tylko w niektórych z nich.
Mając świadomość kontekstualności wrażliwości społecznej, trzeba zaznaczyć,
że niezbędna jest jednak próba naszkicowania pewnych ogólnych prawidłowości.
Spośród dwóch grup testowanych wskaźników determinant wrażliwości społecznej
te odnoszące się do statusu społeczno-ekonomicznego gospodarstw domowych częściej i w większym zakresie miały istotny statystycznie związek z działaniami zapobiegawczymi niż cechy demograficzne. Trudno zatem mówić o grupach wrażliwych na
powódź wyznaczanych jedynie na podstawie podobieństwa struktury demograficznej,
gdyż większe znaczenie mają zróżnicowane zasoby przedstawicieli tych grup lub ich
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specyficzne położenie. Potwierdzałoby to słuszność postulowanego podejścia sytuacyjnego w opozycji do taksonomicznego.
Otrzymane wyniki dowodzą, że w okresie przygotowań do powodzi istotna dla
wrażliwości gospodarstw okazuje się kombinacja ich zróżnicowanych zasobów, które
mogą iść w poprzek uwarunkowań demograficznych. Na pierwsze miejsce wysuwają
się przy tym zasoby kapitału ludzkiego oraz kapitału społecznego, które są istotne
w całym zagregowanym zbiorze, a także w różnych układach w większości obszarów badawczych. Co ciekawe, zasoby kapitału ekonomicznego nie okazują się aż tak
istotne, jak by to wynikało z rozważań teoretycznych. Jedynym „ wrażliwym ” wyjątkiem spośród grup demograficznych są osoby starsze, również po uwzględnieniu
w modelu regresji niedoborów innych zasobów, które mogą dotykać tę grupę – mimo
to wykazują się one nadal ponadprzeciętnie wyższą wrażliwością i słabszym przygotowaniem do powodzi.
Jednakże główną determinantę dla stopnia zaangażowania w działania przygotowawcze do powodzi można odnaleźć poza zestawem czynników wrażliwości społecznej wśród zmiennych kontrolnych. Poczucie sensowności ( lub jego braku ) podejmowania takich działań leży u podłoża motywacji do rzeczywistego wdrażania lub
zaniechania podejmowania działań zabezpieczających, co potwierdza wyniki innych
badań ( Lin i in. 2008 ; Siegrist, Gutscher 2008 ). Tym samym uwarunkowania o charakterze psychologicznym, związane prawdopodobnie z poczuciem umiejscowienia
kontroli, wydają się równie istotne jak wrażliwość społeczna wynikająca głównie z niedoborów zasobów kapitału ludzkiego lub społecznego. Podważa to opinie niektórych
ekspertów uznających czynniki natury psychologicznej za mniej istotne niż klasyczne
determinanty wrażliwości społecznej ( Werg i in. 2013 ). Należy dodać, że zróżnicowanie motywacji do podejmowania działań ochronnych idzie w poprzek uwarunkowań społecznych czy ekonomicznych, gdyż w wielu modelach istotnym predyktorem
przygotowań do powodzi są zarówno czynniki psychologiczne, jak i posiadane zasoby.
Z tego można wyciągnąć ważne wnioski praktyczne, łącząc tę część z kolejnym rozdziałem dotyczącym komunikowania ryzyka powodziowego. Wnioski te można sprowadzić do tezy, że informowanie i edukowanie o potencjalnym zagrożeniu powodziowym powinno nie tylko obejmować przekazywanie wiedzy o nim oraz o sposobach
przygotowania do niego, ale także przekonywać, że w danych okolicznościach możliwe jest podjęcie działań, które mogą efektywnie zmniejszyć potencjalne straty powodziowe. Celem komunikacji powinno być budowanie wiedzy i jednoczesne zwiększanie motywacji ( Werg i in. 2013 ).
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Punkt wyjścia analiz w tym rozdziale stanowiła koncepcja wrażliwości społecznej
z dwiema głównymi kategoriami zmiennych : cechami demograficznymi oraz czynnikami statusu społeczno-ekonomicznego. Szerszym modelem, który uwzględniałby
zarówno determinanty wrażliwości społecznej, jak i istotne statystycznie zmienne kontrolne, byłby wspomniany w części teoretycznej model zasobów społecznych ( social
capacities ) ( por. Werg i in. 2013 ). Kwestiom odnoszącym się do poczucia odpowiedzialności za działania i ich sensowność odpowiadałyby w tym ujęciu zasoby motywacji. Analizowane zasoby kapitału ludzkiego, społecznego i ekonomicznego ujmowane są w nim odpowiednio jako zasoby wiedzy, sieci społecznych i ekonomiczne.
Piąty wymiar obejmuje zasoby organizacyjne ( governance capacities ), które odnoszą
się do narodowych, regionalnych lub lokalnych uwarunkowań i tradycji instytucjonalnych. Ten model, uwzględniający wnioski płynące z dokonanej w tej części analizy
wrażliwości społecznej, może stanowić podstawę do prowadzenia bardziej dogłębnych
i zakorzenionych w lokalnym kontekście ocen przygotowania do potencjalnej klęski
żywiołowej. W szczególności model ten może obejmować dokonywaną przez mieszkańców oraz innych lokalnych interesariuszy na terenach zagrożonych samoocenę,
która odnosić się może do realnych lub postrzeganych przez nich słabych stron, a także
zasobów posiadanych przez dane gospodarstwa lub całe społeczności wzmacniających
ich reakcję na potencjalne zagrożenie. Wpisuje się to w podejście proaktywne w analizie wrażliwości społecznej na powódź ( Wisner 2004 ) i generalny trend rozwoju partycypacyjnych modeli zarządzania ryzykiem powodziowym ( Wachinger i in. 2013 ).
Pozwalają one wszystkim zainteresowanym lepiej poznać i zrozumieć lokalną wiedzę,
tradycje, wartości i normy, „ które wpływają na proces kształtowania się wrażliwości,
a które są trudne do zmierzenia, a być może zupełnie niemierzalne ” ( Kuhlicke i in.
2011a : 792 ).
Ocena wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe zatem powinna być raczej prowadzona w skali lokalnej, niż opierać się jedynie na łatwych w opracowaniu, a obarczonych potencjalnymi błędami, analizach przestrzennych. Zróżnicowanie zestawów
czynników wrażliwości społecznej istotnych w przebadanych obszarach dowodzi, że
nie można mówić o ich uniwersalności, która stanowi podstawowe założenie w zgeneralizowanych modelach przestrzennych wrażliwości społecznej. Z tej perspektywy
ich tworzenie nie wydaje się zatem zasadne i potwierdza liczne wątpliwości wysuwane
w rozdziale teoretycznym. Przedstawione tutaj wnioski uzupełniają długą listę zastrzeżeń, które odnoszą się m.in. do braku ważenia przyjmowanych w modelu czynników
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czy też do stosowania dużej liczby wskaźników ( niejako „ na wszelki wypadek ”, by sprostać potrzebie ukazania wielowymiarowości pojęcia ) proponowanych w koncepcjach
teoretycznych, nawet jeżeli prace empiryczne nie dają jednoznacznej odpowiedzi,
czy daną cechę można uznać za czynnik wrażliwości społecznej. Porównanie modelu
opartego na przetworzonych statystycznie wskaźnikach teoretycznych z modelem
skorygowanym na podstawie wyników badań ankietowych ujawniło znaczące różnice
między nimi. Korzystanie z takich „ klasycznych ” modeli teoretycznych może prowadzić do podejmowania błędnych decyzji przez władze i służby odpowiedzialne za
przygotowanie do powodzi. Stosując tego rodzaju analizy zróżnicowania społecznego,
oparte wyłącznie na danych statystycznych, trzeba mieć świadomość ich poważnych
ograniczeń i należy je traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze. Zdecydowanie
większą uwagę powinno się zaś zwrócić na zrozumienie mechanizmów kształtowania wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe w skali lokalnej, w szczególności przy
współudziale zainteresowanej społeczności lokalnej.
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Analiza obiegu informacji, kompleksu samoczynnie kształtujących się układów komunikacyjnych związanych z występowaniem zjawiska powodzi jest głównym tematem
tego rozdziału. Poza samym doświadczeniem, pozostającym po zdarzeniu wspomnieniem, którego kształt starano się przybliżyć w 3 rozdziale, wymiana informacji jeszcze
w jego trakcie, niedługo po jego ustaniu, a także w okresie funkcjonowania społeczeństwa poza bezpośrednim oddziaływaniem bodźca, którym jest powódź, wydaje się
najważniejszym procesem wpływającym na zmiany pamięci o zjawisku. Wyznaczenie
w procedurze badawczej wspomnianych powyżej okresów jest w literaturze zagranicznej uważane za jeden z istotnych elementów określenia realnego wpływu komunikacji
na świadomość mieszkańców zagrożonych terenów ( Lindell, Perry 2004 ; Steinführer
i in. 2009 ).
Bez wsparcia informacyjnego wraz z upływem czasu następuje zatarcie w pamięci
społecznej wyobrażenia o powierzchni podlegającej zjawisku, zanika wiedza praktyczna, a w konsekwencji proces poznawczy człowieka prowadzi ( jak wykazano
w rozdziałach 3 – 4 ) do wzrostu wrażliwości społecznej na powódź. Proces wymiany
informacji przyczynia się więc do kształtowania świadomości i wiedzy na temat potencjalnych niebezpieczeństw, modyfikuje postrzeganie ryzyka i w konsekwencji buduje
potencjał odporności jednostek i całych społeczności. Analiza tych relacji, w szczególności w zakresie komunikacji, jest jednak obszarem dotychczas słabo przebadanym
( Tapsell i in. 2010 ).
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Zagraniczne studia nad komunikowaniem w zakresie klęsk żywiołowych wiążą
się z rozwojem badań nad społecznymi aspektami występowania klęsk żywiołowych
( Höppner i in. 2010 ). Zachowania ludzi przed katastrofą oraz w jej trakcie wynikają
z ryzyka postrzeganego przez zagrożoną populację ( Działek 2013c ). Percepcja ryzyka
oraz odpowiednie zachowanie zależą głównie od doświadczenia, a w wypadku jego
braku, od posiadanej wiedzy, stąd też tak istotne jest informowanie i edukowanie
ludności przez powołane do tego służby. Podkreśla się również, że komunikowanie to powinno być dostosowane do wrażliwości społecznej niektórych grup, do ich
potrzeb i ograniczeń ( Biernacki 2013 ).
Przedstawione poniżej rezultaty badań wynikają z przyjętego schematu koncepcyjnego, systematyzującego funkcjonowanie układu wymiany informacji dotyczących powodzi. Na ryc. 5.1 umieszczono podmioty, które biorą udział
w wymianie informacji na temat
powodzi.
Charakterystyczna jest w tym
układzie obecność członków lokalnej społeczności jako centralnie ulokowanego odbiorcy, pozyskującego
informacje ze zróżnicowanych źródeł,
a jednocześnie potencjalnego nadawcy,
aktywnie uczestniczącego w procesie wymiany informacji. Schemat ten
obejmuje podmioty współuczestniczące w rozpowszechnianiu inforRyc. 5.1. Podmioty biorące udział w wymianie
macji podczas występowania zjawisk
informacji powodziowych
powodziowych i pomiędzy nimi.
Źródło : opracowanie własne.
Jak wynika z zagranicznych badań,
poziom dialogu, komunikacji dwukierunkowej jest na świecie bardzo zróżnicowany (Chambers 2003; Delli Carpini
i in. 2004; Parkins, Mitchell 2005). Jednocześnie dotychczasowe analizy pokazują potrzebę zmiany podejścia w komunikowaniu, z eksperckiego „ pouczania ” na rzecz
informowania opartego na dialogu i zrozumieniu postaw mieszkańców ( Walls i in.
2004 ). Wysoka świadomość, która może być wzmacniana przez taką komunikację, jest
traktowana jako pierwszy krok w obniżaniu wrażliwości ( Bostrom i in. 2008 ).
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Obieg informacji w trakcie powodzi i bezpośrednio po niej
Zgodnie z wnioskami płynącymi z zagranicznych badań zaplanowano procedurę
badawczą, która zakłada, że analizowany model komunikowania powinien uwzględniać wszystkich niezbędnych aktorów ( Stanghellini, Collentine 2008 ).
Dzięki badaniom terenowym, wywiadom bezpośrednim z najważniejszymi
uczestnikami powodzi, pracownikami instytucji szczebla regionalnego, a nawet krajowego, przeprowadzonym badaniom ankietowym, analizie materiałów źródłowych
( np. protokołów pokontrolnych NIK ) oraz dokumentacji gminnych i powiatowych
centrów zarządzania kryzysowego można stwierdzić, że odtworzenie przebiegu zdarzeń z perspektywy ilości i jakości kontaktów między podmiotami w trakcie zdarzenia
i bezpośrednio po nim jest niemożliwe. W gminach wiejskich ani w małych i średnich
miastach nie prowadzi się bowiem ewaluacji współpracy podmiotów niemających na
co dzień takich doświadczeń oraz realnie występujących problemów z nią związanych.
Nie podlega ona również zapisom ani archiwizacji, nie stanowi też materiału, który
mógłby wspomagać zmianę i udoskonalenie procedur. Do spotkań i wymiany doświadczeń między uczestnikami takich zdarzeń dochodzi w wielu przypadkach niedługo po
powodzi, lecz wiedza tych ludzi (członków OSP, lokalnej policji, pracowników gminy,
wójta, starosty itd.) z czasem zanika. Po pierwsze, dlatego że nie zostaje zapisana, po
drugie – ponieważ stanowiska kluczowe w zarządzaniu kryzysowym są kadencyjne,
a ponadto następuje znaczna rotacja pracowników urzędów gmin, odpowiedzialnych za
zarządzanie kryzysowe. Należy tu dodać, że w niewielkich gminach rozpowszechnioną
praktyką jest łączenie stanowiska związanego z zarządzaniem kryzysowym z zupełnie
innymi obowiązkami, co niejako umniejsza znaczenie w strukturach administracji problemu rzadko występujących zdarzeń losowych.
Kolejną grupą podmiotów zaangażowanych w wymianę informacji w trakcie powodzi są lokalne i regionalne media. Ważniejsze z nich okazują się radio i telewizja jako
media najbardziej elastyczne, mogące więc najszybciej dotrzeć do odbiorcy z ważkim
komunikatem. Są one stosunkowo odporne ( zwłaszcza radio ) na ograniczenia techniczne występujące w trakcie takiego zdarzenia. Rozmowy z przedstawicielami tych
instytucji ujawniły dwa główne problemy :
–– brak archiwizacji materiałów emitowanych w tak odległej perspektywie czasowej,
–– szybkie zmiany osobowe, zwłaszcza wśród osób pełniących funkcję reporterów,
odpowiedzialnych za relacjonowanie zdarzeń z danego obszaru.
W związku z powyższym po kilku latach nie można określić liczby ani charakteru
materiałów emitowanych przez tradycyjne media elektroniczne w trakcie powodzi.
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Często lokalne media i ich witryny internetowe stają się miejscem samoistnie pojawiających się dyskusji osób dotkniętych powodzią, ich najbliższych, czy ludzi / organizacji chcących nieść powodzianom pomoc. Informacje takie, mogące stanowić
cenny zapis problemów ( także w komunikacji ), po pewnym czasie są z przestrzeni
internetu usuwane.
W związku z powyższym możliwa była dla autorów tych badań jedynie analiza
lokalnych czasopism. W charakteryzowanych miejscowościach ( Bieruń, Czarna,
Wojcieszów ) są to tygodniki wydawane w danej gminie lub w sąsiednich. Oczywiście
ich oddziaływanie w trakcie powodzi i wpływ na rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji ( również tych związanych z zarządzaniem kryzysowym ) był żaden.
W przypadku Wojcieszowa i Czarnej po tygodniu pojawiały się już informacje raczej
o zniszczeniach i początkach odbudowy niż o samym zjawisku. Tylko w Bieruniu
powódź oddziaływała na mieszkańców tak długo, że nawet z perspektywy tygodnika
temat był nadal aktualny. Wydarzenia tamtejsze jako jedyne zostały opisane w prasie o zasięgu regionalnym, a nawet krajowym. Były to typowe informacje lub krótkie
relacje o zniszczeniach, ilustrowane zdjęciami, a czasem wypowiedziami powodzian,
kilkukrotnie też poproszono o opinię przedstawiciela samorządu lub powołano się na
informacje pochodzące ze sztabu kryzysowego albo od przedstawiciela straży pożarnej.
Zarówno w przypadku tekstów zamieszczonych w tygodnikach lokalnych, jak i w dziennikach regionalnych i prasie krajowej nie odnaleziono w nich materiałów, które gromadziłyby i systematyzowały informacje o zasięgu powodzi. Doniesienia prasowe najdłużej (około miesiąca) utrzymały się w prasie śląskiej – dotyczyły Bierunia. Powodzie
w Wojcieszowie i Czarnej zniknęły z prasy lokalnej po dwóch tygodniach od zdarzenia.
Wymienione powyżej problemy uniemożliwiają odtworzenie realnych układów
komunikacyjnych zachodzących w trakcie i bezpośrednio po powodzi. Podobna sytuacja występuje w wypadku aktywności w poszukiwaniu i rozpowszechnianiu informacji dokonywanej przez mieszkańców miejscowości, w których wystąpiła powódź.
W dalszej części rozdziału tam, gdzie było możliwe, wskazano jednak informacje
z okresu powodzi, których „ ślady ” można odnaleźć na stronach internetowych podmiotów lub w materiałach publikowanych przez mieszkańców.

Obieg informacji w okresie pomiędzy powodziami
W podrozdziale tym skoncentrowano się na prezentacji wyników badań dotyczących
zasobów informacji, które umieszczane są przez poszczególnych instytucje ( ujęte
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w założeniach metodologicznych projektu ) i samych dotkniętych przez powódź
w przestrzeni internetu, a dostępnych dla wszystkich w okresie pomiędzy powodziami.
Ostatnio bowiem internet stał się płaszczyzną wymiany doświadczeń i zasobem bardzo zróżnicowanych co do ilości i wartości informacji, także tych o zjawisku powodzi. Potwierdzeniem zasadności takiego układu treści są wypowiedzi mieszkańców.
Przyglądając się deklaracjom dotyczącym najistotniejszych dla nich źródeł informacji
na temat ważnych wydarzeń i problemów pojawiających się w ich najbliższym otoczeniu, widzimy, że dowiadują się o nich od znajomych, sąsiadów. Może to świadczyć
o sporym zainteresowaniu lokalnymi sprawami, zwłaszcza że zaledwie kilka procent
ankietowanych jest tą tematyką lokalną zupełnie niezainteresowanych. W jakiś sposób
informacje te muszą jednak dotrzeć do lokalnego obiegu.
W tym wypadku najpopularniejsze okazują się ogłoszenia wygłaszane z ambon
w lokalnych kościołach oraz wywieszane na tablicach informacyjnych w danej miejscowości. Kolejne i najczęściej wskazywane są strony internetowe gmin i lokalne czasopisma oraz bezpośredni kontakt podczas spotkań i zebrań gminnych. Hierarchia
tych źródeł nie zmienia się istotnie ze względu na wielkość miejscowości. Nieco
większy odsetek respondentów ze wsi wymienia źródła związane z bezpośrednim
kontaktem z urzędem. W poszczególnych przedziałach wiekowych wszystkie źródła
były wskazywane na podobnym poziomie, lecz w przedziale wieku 19  –  64 lat znacznie częściej wykorzystywano strony internetowe gminy. Spory procent mieszkańców
docenia również aplikacje mobilne, systemy powiadamiania SMS – połączone często
z systemem monitoringu sieci rzecznej w ich gminie. Na tej podstawie można wysnuć
wniosek, że gmina ( jej pracownicy, sołtysi, tablica informacyjna we wsi czy urzędzie )
nadal jest ważnym źródłem informacji dla mieszkańców. Drugim obszarem wskazywanym, a wśród osób młodszych w znacznie większym procencie, są elektroniczne
kanały kontaktu ( internet, aplikacje mobilne i systemy powiadamiania SMS ).
W poniższym rozdziale zaprezentowano wyniki zawartości podręczników szkolnych z zakresu klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ( podrozdział 5.1 ) w celu
wskazania obecności tematyki powodziowej w okresie formalnej edukacji młodych
ludzi w Polsce. Prześledzić w nim można również aktywność naukową i badawczą
na podstawie spisu projektów prowadzonych w środowisku naukowym po roku 2010.
Największą uwagę skupiono jednak na zasobach internetu ze względu na bezpośrednią, realną możliwość wykorzystania informacji przez obywateli. Podrozdział 5.2 ukazuje zaś aktywność mieszkańców obszarów badawczych, zarówno na poziomie poszukiwania, jak i upowszechniania informacji o lokalnie występujących powodziach.
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W kolejnym podrozdziale scharakteryzowano aktywność gmin. Instytucje działające
w skali regionalnej i krajowej oraz ich aktywność informacyjno-edukacyjna są przedmiotem podrozdziału 5.4. Rezultaty analizy prawnej, w której ujęto obowiązki prawne
podmiotów wymienionych w aktach prawnych zobowiązanych do współpracy podczas powodzi, bezpośrednio po jej ustąpieniu i w okresie braku zagrożenia, przedstawiono w podrozdziale 5.5. Rozdział kończy prezentacja problemów i wyzwań, jakie
niesie ze sobą proces planowania, mogący się stać okresem wspólnego ( pracowników
administracji lokalnej i mieszkańców ) zbierania informacji o powodzi, analizy sytuacji i poszukiwania akceptowanych przez wszystkie strony rozwiązań, ograniczających
społeczną wrażliwość na powódź.
Ze względu na duże zróżnicowanie metod stosowanych w poszczególnych etapach tej
analizy zostały one przedstawione na początku każdego z następnych 6 podrozdziałów.

5.1. Obszar edukacji formalnej i nauki jako źródła
informacji na temat powodzi
Wojciech Biernacki
Szkoły na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, jako część system edukacji
formalnej, są jednymi z najważniejszych instytucji kształtujących podstawy wiedzy
przyszłego obywatela. Szkoła to niezaprzeczalnie jedno z głównych źródeł informacji o świecie dla młodego człowieka, choć ( oczywiście ) zasób ten jest już w trakcie
edukacji formalnej ( a zwłaszcza po jej zakończeniu ) znacznie modyfikowany na skutek doświadczenia i kolejnych informacji wchodzących w schemat wiedzy człowieka.
Jak pisze Teresa Sadoń-Osowiecka ( 2009 ), mechanizm zmian rozwojowych polega
na przekształcaniu wiedzy z doświadczenia, proceduralnej ( wiedzy „ jak ” ), w wiedzę
deklaratywną ( wiedzę „ że ” ), która z kolei staje się narzędziem poznania. Uznano jednak za ważne przebadanie potencjalnego przekazu pochodzącego ze szkół na poziomie
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Autor skupił się na zawartości podręczników ;
oczywiście jest to analiza materiału wspomagającego nauczyciela, gdyż on właśnie
modyfikuje przekazywane treści ; może je znacznie rozszerzyć. Dlatego nie można
stwierdzić jednoznacznie, że przedstawiony poniżej obraz w pełni oddaje przekaz
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informacji, z jakim może się zetknąć w szkole uczeń, lecz zwraca uwagę na zakres
treści dotyczących powodzi, które są przez autorów podręczników wskazywane jako
najistotniejsze dla realizacji podstaw programowych obowiązujących dla poszczególnych przedmiotów.
W tym podrozdziale przeprowadzono analizę ilościową i jakościową podręczników przeznaczonych dla szkół gimnazjalnych ( przedmiot : geografia ) i ponadgimnazjalnych ( przedmioty : przyroda, geografia ) oraz dla obu tych poziomów edukacji
z zakresu przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa1. Analizowano zawartość podręczników dostępnych na rynku wydawniczym w roku 2016 2.

Podręczniki do przyrody i geografii
W dotychczasowej podstawie programowej przedmiotu geografia obowiązującej dla
poziomu szkół gimnazjalnych nie ma terminu „ powódź ”. Jednak w co czwartym podręczniku pojęcie to zostało wprowadzone do treści podręcznika, choć nigdzie nie stanowiło ono samodzielnego tematu, pojawiało się w rozdziałach :
–– Funkcja lasów,
–– Problemy gospodarki wodnej,
–– Problemy gospodarki wodnej ( wahania poziomu wody w rzece ),
–– Zróżnicowanie klimatyczne Polski,
–– Klimat się zmienia,
–– Wody powierzchniowe i podziemne,
–– Warunki przyrodnicze najstarszych azjatyckich cywilizacji – rolnictwo w Indiach.
We wszystkich niemal przypadkach była to powódź opisywana bez konkretnej
lokalizacji, raczej jako zjawisko hydrologiczne, spowodowane niewłaściwą gospodarką
człowieka lub powstałe w wyniku braku właściwych rozwiązań hydrotechnicznych.
Żadna z przedstawianych powodzi nie była charakteryzowana na podstawie zdarzeń
występujących w Polsce. Najszerzej temat powodzi został ujęty w podręcznikach :
–– T. Majchrzak, P. Wład, 2010, Nowa nasza planeta. Geografia 3. Podręcznik dla gimnazjum, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, Łódź,

Spis analizowanych podręczników przedstawiony został w wydzielonej części bibliografii.
Należy zaznaczyć, że obecnie ( 2017 r. ) wprowadzana jest reforma szkolnictwa. Wiąże się ze
znacznymi zmianami podstaw programowych, które będą punktem wyjścia do tworzenia podręczników dla wszystkich poziomów szkół.
1

2
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–– R. Malarz, 2013, Puls Ziemi. Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum,
Nowa Era, Warszawa.
Zgodnie z powyższym uczeń gimnazjum ma niewielką szansę na zapoznanie się
z problematyką powodzi pojawiających się w Polsce obecnie oraz w przeszłości.
Bardzo podobnie kształtuje się występowanie pojęcia powodzi, jeśli chodzi o udział
treści w podręcznikach do przedmiotów geografia i przyroda dla szkół ponadgimnazjalnych. Wspomnianą tematykę można odnaleźć w co czwartej pozycji, ale tym
razem są to książki o rozszerzonej treści, przeznaczone dla profili ze zwiększoną liczbą
godzin geografii. Jednak i w tym wypadku powódź nie stanowiła treści samodzielnej
lekcji ( sugerowanej przez autora podręcznika ), lecz wprowadzana była w bardzo szerokim spektrum poniższych tematów :
–– Systemy informacji geograficznej,
–– Świadoma ingerencja człowieka w wody powierzchniowe,
–– Środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój,
–– Uwarunkowania nierównomiernego rozdziału żywności,
–– Zróżnicowanie dostępności wody na świecie,
–– Ekstremalne zjawiska atmosferyczne,
–– Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie rzek,
–– Cyrkulacja regionalna i lokalna,
–– Nauka w mediach,
–– Funkcje lasów,
–– Zamknięty krąg globalnego ocieplenia klimatu,
–– Co to jest El Nino,
–– Nowy Orlean pod wodą.
Powódź pojawia się zatem przy okazji bardzo różnych tematów przewodnich, a najczęściej jest przedstawiana jako zjawisko towarzyszące globalnym procesom lub zdarzeniom o charakterze ekstremalnym. Zdarza się również, że jest to kwestia poruszana
podczas opisu roli mediów w dystrybucji wiedzy naukowej, czy też wykorzystywania
technologii GIS. Podręcznikami, które najszerzej przybliżają tematykę powodzi, są :
–– P. Czubla, E. Papińska, 2012, Geografia dla maturzysty. Geografia fizyczna świata.
Część 1. Podręcznik. Zakres rozszerzony, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa,
Łódź,
–– L. Wróblewski, M. Zawadzka-Kuc, 2012, Ciekawi świata 1. Geografia. Podręcznik dla
szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, Operon, Gdynia,
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–– J. Szczęsna, 2012, Świat się zmienia. Część 1. Geografia fizyczna. Podręcznik do liceów
i techników. Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa.
Formy pomocy w sytuacjach kryzysowych są tematem, który w bardzo oryginalny
sposób ujął w swym podręczniku Z. Zaniewicz, 2012, Geografia. Zakres podstawowy.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Operon, Gdynia.
Na przykładzie powodzi na Wiśle z 2010 r. przedstawił on podstawy funkcjonowania
systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, wskazując nawet na jego słabości i prowokując do dyskusji o problemie wpływu dobrze zaprojektowanego systemu zapobiegania oraz zarządzania kryzysowego na przebieg przyszłych zdarzeń powodziowych.
We wszystkich wymienionych powyżej podręcznikach dla szkół średnich powódź
zaprezentowano jako zjawisko hydrologiczne, społeczne i gospodarcze, ukazano przykłady zjawisk z Polski, treść wzbogacono o fotografie i diagramy. Zwrócono uwagę
zarówno na techniczne, jak i na nietechniczne sposoby zapobiegania i ograniczania
skutków powodzi. Co charakterystyczne, niestety, w niewielkim stopniu w podręcznikach tych zawarto informacje na temat udziału i roli samych poszkodowanych
w gospodarowaniu, zabezpieczeniu czy ograniczaniu skutków powodzi. Brak jest
więc w nich motywacji do poznawania własnego otoczenia w kontekście powodzi jako
zjawiska mogącego wystąpić niemal wszędzie w Polsce.

Podręczniki do edukacji dla bezpieczeństwa
Zupełnie inaczej tematyka powodzi wprowadzana jest w przedmiocie edukacja dla
bezpieczeństwa. We wszystkich pozycjach dostępnych na rynku wydawniczym znajdują się treści dotyczące powodzi i procedur związanych z radzeniem sobie z tym
zagrożeniem. W podręczniku M. Goniewicz, A.W. Nowak-Kowal, Z. Smutek, 2013,
Edukacja dla bezpieczeństwa. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla gimnazjum. Część
1, Operon, Gdynia, można znaleźć definicje powodzi, ich podział ze względu na
różne czynniki ( np. zasięg czy naistotniejsze przyczyny ich występowania w Polce ).
Co jednak najważniejsze, autorzy ci zamieścili tu także wyczerpujący opis działań,
jakie należy podjąć, by sprawdzić, czy obszar, który zamieszkujemy, jest zagrożony
powodzią. Co zrobić, by swoich najbliższych i miejsce zamieszkania jak najlepiej przygotować na wypadek powodzi. W przystępny sposób opisano optymalny scenariusz
działań, jakie należy podjąć podczas powodzi i zaraz po jej ustąpieniu. W podręczniku
tym można nawet znaleźć praktyczne porady dotyczące receptur środków odkażających – możliwych do samodzielnego wykonania. Tekst kończy się zestawem pytań
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i problemów, motywujących uczniów do rozpoznania problemu powodzi w miejscu
zamieszkania, oraz listą stron www, na których odnaleźć można informacje poszerzające zawartość podręcznika w tematyce powodzi.
Podsumowując, należy stwierdzić, że uczeń gimnazjum w Polsce ma jednak małe
szanse na odnalezienie w podręczniku treści dotyczących powodzi, zwłaszcza takich,
które mógłby powiązać z przestrzenią Polski czy swojej najbliższej okolicy. Nieco lepiej
sytuacja wygląda w szkole średniej na geografii, ale jedynie na poziomie rozszerzonym. W pozostałych przypadkach uczniowie na lekcjach przyrody i geografii są tych
treści pozbawieni. Powódź opisywana jest bowiem najczęściej jako problem wywołany
błędami w zarządzaniu obiektami hydrotechnicznymi, wynikający z niewłaściwego
zarządzania kryzysowego. Nierzadko powódź jest konsekwencją globalnych procesów,
również modyfikowanych przez człowieka. Skutkami powodzi są najczęściej straty
ekonomiczne, zagrożenie zdrowia i życia powodzian, natomiast brak opisu skutków
powodzi dla środowiska przyrodniczego, jako istotnej, choć czasowo występującej
zmiany w jego funkcjonowaniu.
Zgodnie z podstawą programową wiadomości z zakresu przeciwdziałania powodzi
oraz postępowania w wypadku jej wystąpienia uczniowie mają szansę odnaleźć w podręczniku do edukacji dla bezpieczeństwa. Przy założeniu, iż lekcje w szkołach realizowane są zgodnie z przygotowanymi treściami, można mieć nadzieję, że kolejne pokolenia młodzieży szkolnej będą znacznie lepiej przygotowane do zagrożenia powodzią
oraz będą potrafiły określić i zrealizować swoje działania na wszystkich etapach jej
oddziaływania.

Działania i projekty naukowe dotyczące powodzi
Poniżej pokazano przykłady aktywności naukowej powiązanej z tematyką powodzi
w Polsce z lat 2010  –  2017. Oczywiście nie jest to katalog wyczerpujący – ze względu
na rozproszenie informacji na temat badań prowadzonych w różnych ośrodkach taki
pełny spis nie jest możliwy do opracowania. Wszystkie poniżej przedstawione zadania sfinansowano ze środków krajowych, przeznaczonych na badania podstawowe. Jak
widać, aktywność akademików, reprezentujących różne dziedziny nauki i skupiających się na różnych składowych zjawiska powodzi, jest w Polsce zauważalna.
Projekty finansowane przez :
1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego :
–– Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce – ogólnopolski
projekt badawczy, w który zaangażowały się 22 instytucje nauki,
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2. Narodowe Centrum Nauki :
–– Społeczno-kulturowe konstrukcje podatności na zmiany i adaptacji do nich.
Niemiecka i polska percepcja groźnych fenomenów akwatycznych w regionach rzeki
Odry – Instytut Badań Literackich PAN,
–– Wykorzystanie bazującej na GIS analizy wielokryterialnej jako wsparcia procesu
podejmowania decyzji w planowaniu przestrzennym w celu poprawy zarządzania ryzykiem powodziowym – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ; Wydział
Melioracji i Inżynierii Środowiska,
–– Stochastyczny System Prognozowania Powodzi ( na przykładzie odcinka Wisły od
Zawichostu do Warszawy ) – Instytut Geofizyki PAN,
–– Ocena możliwości wykorzystania misji satelitarnych do badania lokalnych uwarunkowań hydrologicznych – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ;
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,
–– Instrumenty transferu ryzyka powodzi – Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie ; Wydział Zarządzania,
–– Duże zagrożenia o małym prawdopodobieństwie: percepcja i jej błędy, ocena i skłonność do podejmowania działań zapobiegawczych – Akademia Leona Koźmińskiego,
–– Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane
zagrożenia naturalne w Polsce – Uniwersytet Warszawski ; Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych.
Niestety, należy dodać, iż we wszystkich powyższych przypadkach, a zgodnie z filozofią Narodowego Centrum Nauki, użyteczność wyników badań i ich potencjalna
aplikacyjność nie jest cechą istotną ani promowaną w finansowanych projektach.
W polskim systemie finansowania nauki jest to zjawisko bardzo częste, wobec czego
zgromadzone informacje, ze względu na poziom ich szczegółowości, specyficzny, często trudny język, niemal nie przenikają do ośrodków mogących praktycznie je wykorzystać, wdrożyć sygnalizowane rozwiązania albo przekazać wyniki szerokiemu gronu
potencjalnych odbiorców. Istnieje natomiast kilka przykładów współpracy instytucji
typu RZGW, IMGW, RCB i itp. z grupami naukowców w celu stworzenia materiałów
o charakterze poradnikowym, przeznaczonym do użytku publicznego i pozostającego
w wolnym dostępie na stronach tych instytucji. Za przykłady można uznać pozycje
wydane przez :
1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej :
–– Zdążyć przed powodzią. Przewodnik metodyczny na temat lokalnych systemów
monitoringu i ostrzeżeń powodziowych ( Barszczyńska i in. 2005 ),
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–– Zarządzanie szybkimi powodziami. Doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej
( Madej i in. 2009 ),
–– Współpraca z mediami. Poradnik ( Podraza 2002 ),
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej :
–– Zrozumieć powódź ( Konieczny, Siudak 1999 ),
3. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa :
–– Powódź – w obliczu zagrożenia ( 2010 ),
4. Fundacja Wspierania Wsi :
–– Porozmawiajmy o powodzi. Poradnik dla aktywnych mieszkańców terenów zagrożonych powodzią ( Pawlak 2015 ).
Prawdopodobnie taka właśnie współpraca praktyków i teoretyków ma największy
pozytywny wpływ na kształtowanie treści docierających ( często poprzez zasoby internetu ) do osoby potencjalnie narażonej na powódź.

5.2. Materiały publikowane w portalu YouTube –
wirtualnym, społecznym archiwum lokalnych powodzi
Karolina Grzeszna
Ważna część życia społecznego oraz interakcji międzyludzkich została przeniesiona
w świat wirtualny ( Bauman 2007 ). Internet obecnie jest istotnym medium komunikacyjnym, podobnie jak prasa czy telewizja. Dzięki swojemu dynamizmowi i swobodzie
w tworzeniu nowych treści, stał się on jednym z podstawowych składowych społecznej komunikacji i jako takie medium zasługuje na uwagę w prowadzeniu badań nad
ludzkimi zachowaniami i postawami wobec zjawisk zachodzących we współczesnym
świecie ( Jemielniak 2013 ).
Ważnym elementem składowym wirtualnej komunikacji międzyludzkiej są media
społecznościowe, wykorzystujące do przekazania wiadomości tekst, dźwięk, obraz lub
materiał filmowy. Jednym z serwisów społecznościowych, który przekazuje treści związane ze zjawiskami zachodzącymi we współczesnym świecie, jest YouTube, najbardziej
popularny portal do udostępniania materiałów filmowych ( Cheng i in. 2008 ), mający
obecnie ponad miliard użytkowników na całym świecie ( YouTube 2017 ). Warto podkreślić jego ogromne możliwości w dotarciu do szerokiej grupy odbiorców i wpływania
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na nich ( Simonsen 2011 ). Dlatego niniejsze badanie miało na celu zrozumienie tego,
jaka informacja na temat powodzi pojawiła się w portalu YouTube, poprzez zmierzenie ilości materiałów, ich sklasyfikowanie, przedstawienie skali odbioru, z jakim się
spotkały, oraz zbadanie charakteru nadawców i czasu, w jakim materiały te zostały
dodane od momentu wystąpienia kataklizmu.

Metoda i próba badawcza
Opierając się na metodologii badań ( McMillan 2000 ; Bromberg i in. 2012 ; Jina,
Junghyun 2012 ; Gradlyan, Baghdasaryan 2013 ; Luo i in. 2014 ; Nasim i in. 2014 ), opracowano klucz kategoryzacyjny, za pomocą którego poddano analizie filmy spełniające
wymagania dotyczące próby. W ten sposób wybrano 145 filmów do dalszej analizy.
Doboru materiałów dokonano przy użyciu wyszukiwarki portalu YouTube.
Aby odszukać odpowiednie materiały, użyto haseł wyszukiwania składających
się z dwóch członów : nazwy miejscowości lub części miejscowości ( tab. 5.1 ) oraz
słowa „ powódź ”, odpowiednich dla poszczególnych obszarów poddanych analizie.
Przykładowo używano hasła „ Bieruń powódź ”, a w wypadku braku trafnych wyników na pierwszej stronie listy odpowiedzi wyszukiwarki wprowadzano kolejne hasło
wywoławcze „ Bijasowice powódź ”.
Wyniki sortowane domyślnie według filtra „ trafność ” zostały zweryfikowane
pod względem dopasowania do próby docelowej. Wyświetlone na pierwszej stronie
20 wyników zebrano jako próbę badawczą, pomniejszając ją o filmy, których temat
odbiegał od celu badania oraz o materiały powtarzające się. Następnie dla każdego
z 10 obszarów poddanych analizie dokonano powtórnego wyszukiwania, opartego na
tym samym haśle, tym razem jednak używając filtra „ liczba wyświetleń ”. W ten sposób
wcześniej zebraną dla każdego z obszarów próbę dopełniono materiałami, które nie
były tożsame z wynikami sortowanymi domyślnie według filtra „ trafność ”, a łączyły
się z tematem badania ( tab. 5.2 ).
Zebraną w ten sposób próbę poddano badaniu, wykorzystując ilościowo-jakościową metodę analizy zawartości. Do tego celu skonstruowano klucz kategoryzacyjny,
zawierający informacje na temat daty dodania materiału, długości trwania filmów,
liczby wyświetleń, rozkładu liczby wyświetleń w czasie, zawartości komentarzy pod
nagraniami, charakterystyki nadawcy materiału oraz obrazu ukazanego w filmach,
wypowiedzi ludzi widocznych w materiałach, rozpiętości czasowej pokazanych zdarzeń, jakości technicznej oraz formy prezentacji materiału.
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Tab. 5.1. Lista obszarów, miejscowości oraz części miejscowości poddanych analizie
Obszar badań

Miejscowość

D1 – Bogatynia

Bogatynia

D2 – okolice Kłodzka
i Lądka-Zdroju

Krosnowice, Lądek-Zdrój,
Ołdrzychowice Kłodzkie, Radochów,
Trzebieszowice, Żelazno

D3 – Wojcieszów

Wojcieszów

Część miejscowości

S1 – Bieruń

Bieruń

Bijasowice, Czarnuchowice

M1 – Budzów i Zembrzyce

Budzów, Jachówka, Zembrzyce

Zamłynie

M2 – Tuchów i okolice

Burzyn, Dąbrówka Tuchowska, Tuchów

M3 – Słupiec i okolice

Borki, Maniów, Słupiec, Zabrnie,
Ziempniów

P1 – Brzostek, Pilzno i okolice

Bielowy, Brzostek, Kamienica Dolna,
Klecie, Pilzno, Skurowa, Zawadka,
Strzegocice

P2 – osiedla Tarnobrzega

Tarnobrzeg

P3 – Czarna

Czarna

Sielec, Sobów, Wielowieś, Zakrzów

Źródło : badania własne.

Tab. 5.2. Liczba materiałów poddanych analizie na wybranych obszarach
Obszar badań

Liczba materiałów

Odsetek wszystkich materiałów
poddanych analizie [ % ]

S1 – Bieruń

30

20,7

D1 – Bogatynia

25

17,2

P2 – osiedla Tarnobrzega

23

15,9

M2 – Tuchów i okolice

21

14,5

D3 – Wojcieszów

13

9,0

M3 – Słupiec i okolice

12

8,3

D2 – okolice Kłodzka i Lądka-Zdroju

10

6,9

M1 – Budzów i Zembrzyce

6

4,1

P1 – Brzostek, Pilzno i okolice

4

2,8

P3 – Czarna

1

0,7

145

100,0

Ogółem
Źródło : badania własne.
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Obraz przedstawiony w filmach
Obserwując obraz powodzi pokazany w portalu YouTube, można stwierdzić, że na
pierwszy plan wysuwa się powódź w dorzeczu Wisły z 2010 r. oraz powódź spowodowana przez potok Miedzianka w tym samym roku ( ryc. 5.2 ). Niewielki odsetek
stanowią materiały prezentujące wylewy w 2012 r. w dorzeczu Odry ( Wojcieszów
oraz okolice Kłodzka i Lądka-Zdroju ). Ponadto jest widoczny jeden film pokazujący
powódź w dorzeczu Wisły w miejscowości Czarna w 2009 r.
Należy zwrócić uwagę, że 83 % wszystkich filmów poddanych analizie dotyczy
powodzi z 2010 r., a z badań wynika, że
aż 92 % wyświetleń wszystkich filmów
odnosi się do zdarzeń z roku 2010. Filmy
nie prezentują wydarzeń z 1997 r., czego
przyczynami mogą być : mała dostępność
materiałów sprzed dwudziestu lat, niższy
wówczas poziom technik nagrywania
i fakt, że sam portal YouTube powstał niemal 10 lat później ( Burgess, Green 2011 ).
Ryc. 5.2. Lata, w których wystąpiły powoPodczas badania skupiono się nie tylko
dzie widoczne w materiałach
na pozyskaniu informacji o dacie zdarzeŹródło : badania własne.
nia prezentowanego w materiałach, gdyż
za istotne uznano również to, w jakim
czasie od wylewów internauci udostępniają filmy. Zależność między datą wystąpienia
powodzi a momentem pojawienia się materiałów o niej w internecie przedstawiono
na rycinie 5.3.
Zdecydowana większość ( ponad 4⁄5 ) filmów została dodana już w pierwszym miesiącu od wystąpienia przedstawianego zdarzenia, głównie w pierwszych jego dniach
bądź w przełomowych momentach danej powodzi. Pozostałe filmy udostępniono nieco
później, tylko jednak 2% z nich prezentowało infrastrukturę odbudowaną po powodzi
(tab. 5.3). Filmy skupiały się bowiem na pokazaniu zalanych terenów oraz na przedstawieniu strat i skutków tuż po ustąpieniu wody. Nawet wśród filmów dodanych rok po
powodzi dominują ujęcia wezbranej rzeki lub zalanych domostw.
Podczas badania skupiono się na analizie formy, jaką przybierają materiały
prezentujące powódź ( tab. 5.4 ). Mają one głównie formę jednego ujęcia, któremu
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towarzyszy
dźwięk
otoczenia.
Zdecydowana większość filmów
to nagrania niskiej jakości, wykonywane przy użyciu telefonu komórkowego, bez późniejszej edycji ani
montażu. Niewielka ich część jest
pokazem slajdów w formie zdjęć
i ujęć zebranych podczas trwania
powodzi. Na podstawie tej próby
można stwierdzić, że jeśli nadawcy
decydują się jednak na uatrakcyjnienie swojego przekazu, najczęściej
Ryc. 5.3. Zależność między okresem dodania
robią to przez dodanie podkładu
materiałów w portalu YouTube a wystąpieniem
muzycznego, rzadziej stosują zaś
powodzi
komentarz słowny lub tekstowy. Co
Źródło : badania własne.
ciekawe, jakość materiałów nie ma
istotnego wpływu na skalę odbioru
Tab. 5.3. Rozpiętość czasowa zdarzeń przedstanagrań. Zdarza się, że dobrej jakości
wionych w materiałach z portalu YouTube
film posiada niewiele wyświetleń,
Odsetek
podczas gdy słabej jakości, niewywszystkich
Rozpiętość czasowa
Liczba
raźne nagranie prezentujące rwącą
materiałów
pokazanych zdarzeń
materiałów
poddanych
rzekę z perspektywy przejeżdżająanalizie [ % ]*
cego samochodu osiąga duże zainteW trakcie powodzi –
124
85,5
resowanie wśród odbiorców.
zalane tereny
Najczęstszym obrazem pokaTuż po powodzi –
widoczne skutki, straty
31
21,4
zanym w filmach jest ujęcie rzeki
powodziowe
i jej rozlewiska, w otoczeniu gospoPo powodzi –
darstw domowych i infrastruktury
odbudowana
3
2,1
infrastruktura
drogowej ( tab. 5.5 ). Można odnieść
wrażenie,
że w dużej mierze nagraUwagi : * kategorie odpowiedzi nie są rozłączne, stąd
też odsetki nie sumują się do 100 %.
nia te powstają spontanicznie, aby
Źródło : badania własne.
uwiecznić moment, który nagrywający uznają za ważny, za godny pokazania większej grupie odbiorców. Na drugi plan schodzą jakość nagrania czy przedstawienie szerszego przekazu, uzupełnienie nagrania o komentarz lub dodatkowe ujęcia.
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Wiele z materiałów prezentuje
zalane tereny w jednym ujęciu, skupiając się na dokumentacji zjawiska
powodzi i pokazując niecodzienność
tego zdarzenia. Należy jednak pamiętać, że mimo iż większość filmów
jest dodawana do portalu YouTube
bez wcześniejszej obróbki, w internecie można odnaleźć również lepiej
dopracowane materiały. Autorzy
co piątego filmu starają się dodać
muzykę w tle, pojawiają się materiały
złożone z kilku ujęć czy pokazów
slajdów. Dodatkowo niewielką część
nagrań stanowią materiały bardziej
profesjonalne, stworzone przez media
czy służby takie jak straż pożarna.

Tab. 5.4. Forma materiałów poddanych analizie
Liczba
materiałów

Odsetek wszystkich materiałów
poddanych
analizie [ % ]*

108

74,5

Jedno ujęcie

88

60,7

Wiele ujęć

41

28,3

Muzyka

33

22,8

Zdjęcia

24

16,6

Tekst

15

10,3

Komentarz słowny

11

7,6

Forma materiałów
Dźwięk z otoczenia

Uwagi : * kategorie odpowiedzi nie są rozłączne, stąd
też odsetki nie sumują się do 100 %.
Źródło : badania własne.

Tab. 5.5. Miejsca widoczne w materiałach poddanych analizie
Miejsca widoczne w materiale

Liczba
Odsetek wszystkich materiałów
materiałów
poddanych analizie [ % ]*

Rzeka, rozlewisko rzeki

111

76,6

Infrastruktura drogowa i kolejowa

106

73,1

Gospodarstwa domowe

65

44,8

Infrastruktura hydrotechniczna ( wały, tama, zbiornik )

54

37,2

Miejsca sprzedaży towarów i usług ( sklepy, banki, inne usługi )

30

20,7

Miejsca użytku publicznego ( szkoła, boisko, ratusz, kościół i inne )

28

19,3

Przyroda i tereny rolnicze

23

15,9

Wnętrza zalanych budynków

16

11,0

Przestrzenie produkcyjne ( zakłady pracy )

11

7,6

Uwagi : * kategorie odpowiedzi nie są rozłączne, stąd też odsetki nie sumują się do 100 %.
Źródło : badania własne.
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Komunikacja – kto i w jakim celu dodaje filmy
W kluczu kategoryzacyjnym znalazła się kategoria mająca umożliwić identyfikację nadawców materiałów ( tab. 5.6 ). Aż 83 % stanowiła grupa User Generated
Content ( UGC ), czyli zwykłych użytkowników internetu, którzy nie zajmują się
profesjonalnie tworzeniem materiałów filmowych czy dziennikarskich ( Cha i in.
2007 ; Simonsen 2011 ). Nieliczne były materiały stworzone przez media o różnym
zasięgu – regionalnym ( 8 % ), lokalTab. 5.6. Nadawcy materiałów poddanych
nym ( 5 % ) lub krajowym ( 2 % ).
analizie
Okazało się, że wśród nadawców
materiałów niemal nie ma organizaOdsetek
cji społecznych, służb, przedstawicieli
Liczba
wszystkich
administracji ani agencji rządowych.
Nadawca materiału
matemateriałów
riałów
poddanych
Portal YouTube nie jest więc źródłem
analizie [ % ]
informacji pochodzących od oficjal120
82,8
Osoby prywatne ( UGC )
nych nadaców zaangażowanych w teMedia lokalne
8
5,5
matykę powodzi.
Media regionalne
11
7,6
Zbadane filmy raczej nie angażują
Media krajowe
3
2,1
widzów do dyskusji, gdyż 3⁄5 filmów
Organizacje społeczne
Służby ( wojsko,
jest pozbawiona komentarzy odbiorstraż pożarna, policja )
ców, a opinie na temat pozostałych
Przedstawiciele
3
2,1
administracji ( lokalnej,
filmów są nieliczne ( zazwyczaj zamyregionalnej, krajowej )
kają się na jednej stronie ), odwołują
Agencje rządowe
( IMGW, KZGW )
się zwykle do osobistych doświadczeń
oglądających :
Źródło : badania własne.
To było kiedyś moje miasto! Szkoda mi tych ludzi, tego miasta.
Mnie zalało i mojemu tacie samochód zabrała woda.
To była okropna rzecz, do tej pory mnie ciarki przechodzą, cała Bogatynia i okolice były
dosłownie odcięte od świata, ja miałam wtedy 5 lat i dalej pamiętam.

Inną kategorię komentujących stanowią osoby opisujące wrażenia, jakie wywarł na
nich obejrzany materiał :
To musiał być szok dla ludzi, którzy w minutę cały dorobek życia legł w gruzach.
Straszna tragedia …

298

5.2. Materiały publikowane w portalu YouTube …

Badając materiały, zwrócono uwagę
Tab. 5.7. Kategorie osób pojawiające się
w materiałach
na osoby, które pojawiają się w nich
( tab. 5.7 ). Istotne było sprawdzenie,
Odsetek
czy w filmach prezentowane są dziaKategorie osób
Liczba
wszystkich
pojawiające się
matemateriałów
łania ludzi związane z niesieniem
w materiale
riałów
poddanych
pomocy, czy w nagraniach pojawiają
analizie [ % ]
się ludzie, a jeśli tak, to czy i jakie ich
Świadkowie
58
40,0
wypowiedzi są w owych nagraniach
Ratownicy ( wojsko,
54
37,2
policja, opieka medyczna )
zawarte.
Ofiary powodzi
41
28,3
Ponad 2⁄5 wszystkich filmów nie
Przedstawiciele władz
pokazuje w ogóle ludzi. Gdy na nagralokalnych, regionalnych,
5
3,4
rządowych
niach pojawiają się oni, są to zazwyPrzedstawiciele mediów
5
3,4
czaj świadkowie obserwujący dziaSłużby kryzysowe
3
2,1
łania służb i ratowników. Rzadziej
Organizacje społeczne
3
2,1
w filmach występują sami powodziaPolitycy
1
0,7
nie, prowadzący działania chroniące
Eksperci ( np. profesor,
swoje gospodarstwo domowe, usuwa–
–
pracownik RZGW,
niezwiązany z akcją )
jący straty czy korzystający z pomocy
Brak osób
64
44,1
służb ratowniczych. W filmach niemal
nie ma służb kryzysowych, polityków
Uwagi : * kategorie odpowiedzi nie są rozłączne, stąd
też odsetki nie sumują się do 100 %.
ani ekspertów. Powódź jest pokazana
Źródło : badania własne.
z perspektywy świadka oraz ofiar
powodzi korzystających z pomocy,
bez udziału specjalistów innych niż służby ratownicze.
Średnio co dziesiąty film zawiera wypowiedzi ludzi – zazwyczaj komentarz samego
filmującego bądź relację świadka / ofiary powodzi : „ Myśmy tutaj przeżyli naprawdę
szok, i to straszny szok. Widzieliśmy, jak walił się dom i płynął ” ( wypowiedź ofiary
powodzi w Bogatyni ). Wśród filmów zrealizowanych przez media pojawia się kilka
wypowiedzi przedstawicieli władz lokalnych czy regionalnych, którzy podsumowują
straty, opisują akcje ratownicze i wszelkie podjęte działania :
Fala miała 843 cm, jest to bardzo długa fala. Sielec jest zalany w całości, większa część Sobowa,
ul. Bema do prawie że remizy i w stronę stacji kolejowej, ewakuacja trwa, większość osób
dokonało samoewakuacji, ok. 1500 osób jest objętych różnymi formami ewakuacji ( wypowiedź prezydenta Tarnobrzega ).
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Najgorzej sytuacja przedstawia się przy ulicach Spółdzielczej i Wojska Polskiego, wzdłuż
rzeki wszystkie te domy są podtopione, za wszelką cenę chcemy uratować most, obciążyć go
( wypowiedź strażaka z Czarnej ).

Ryc. 5.4. Zawartość kanałów nadawców materiałów związanych z powodzią na wybranych obszarach
Źródło : badania własne.

Podczas badania zwrócono także
uwagę na to, jaką treść zawierają wszystkie
materiały opublikowane przez poszczególnych nadawców. Dokonano analizy
treści kanałów wszystkich odbiorców,
określając ich tematykę (ryc. 5.4).
Okazało się, że blisko 2⁄5 kanałów
nadawców zawiera głównie materiały
dotyczące powodzi, z czego większość
stanowią te utworzone wyłącznie w celu
udostępnienia materiałów z powodzi.
Wynika z tego, że chęć dodania obrazów filmowych i podzielenia się nimi
z odbiorcami jest dość silna – niemal co
trzeci z oglądanych filmów był udostępniony przez osobę, która nie prowadziła
kanału o innej tematyce, a jedyne materiały, którymi zechciała się podzielić,
dotyczyły właśnie powodzi.

Popularność filmów – kiedy i dlaczego odbiorcy oglądają materiały
Podczas badania starano się określić „ medialność ” powodzi na poszczególnych obszarach poddanych analizie. Interesujące jest, które z obszarów zostały lepiej zobrazowane
oraz która z udokumentowanych powodzi wzbudziła największe zainteresowanie
wśród oglądających. Tabela 5.8 przedstawia statystyki wyświetleń filmów z poszczególnych obszarów w łącznej liczbie wyświetleń wszystkich materiałów poddanych
analizie.
Widzimy, że aż połowa wszystkich wyświetleń filmów odnosiła się do filmów
z Bogatyni i Bierunia. Jedna czwarta oglądających poświęciła czas na obejrzenie
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Tab. 5.8. Udział wyświetleń filmów z poszczególnych obszarów w łącznej liczbie wyświetleń
wszystkich materiałów poddanych analizie
Obszary badań

Liczba wyświetleń filmów
z poszczególnych obszarów

Odsetek wyświetleń wszystkich
filmów poddanych analizie [ % ]

D1 – Bogatynia

393 467

28,6

S1 – Bieruń

293 192

21,3

P2 – osiedla Tarnobrzega

214 296

15,6

M2 – Tuchów i okolice

173 956

12,6

M3 – Słupiec i okolice

99 255

7,2

M1 – Budzów i Zembrzyce

88 075

6,4

P3 – Czarna

48 260

3,5

D3 – Wojcieszów

47 203

3,4

D2 – okolice Kłodzka i Lądka-Zdroju

15 943

1,2

4 045

0,3

1 377 692

100,0

P1 – Brzostek, Pilzno i okolice
Łącznie
Źródło : badania własne.

filmów z Tuchowa i okolic oraz z osiedli
Tarnobrzega. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się materiały dotyczące
pozostałych obszarów. Można zaobserwować prostą zależność polegającą
na tym, że w miejscowościach, gdzie
dodano małą liczbę materiałów związanych z powodzią, mniej odbiorców
wyrażało zainteresowanie, oglądając
te materiały.
Okazuje się, że z większością materiałów odbiorcy zapoznają się w pierwszym miesiącu od dodania filmu
( ryc. 5.5 ). Część filmów jest jednak
nadal oglądana z taką samą intensywnością od czasu dodania materiału,

Ryc. 5.5. Zainteresowanie odbiorców filmów
w czasie od momentu dodania materiałów
Źródło : badania własne.
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a porównywalny odsetek stanowią materiały wyświetlane z różną częstotliwością od
momentu ich pojawienia się. Ze względu na politykę prywatności niektórych nadawców część materiałów nie została
zbadana pod kątem liczby wyświetleń w czasie, gdyż dane te były
niedostępne.
Filmy ze zróżnicowanym zainteresowaniem w czasie są szczególnie interesującą grupą materiałów.
Okazuje się bowiem, że niemal co
piąty film poddany analizie wykazuje pewien trend odwiedzalności.
Odbiorcy materiałów mają tendencję
Ryc. 5.6. Liczba wyświetleń materiału w czasie na przykładzie filmu Bogatynia powódź
do powracania do nagrań w czasie
ul. Kościuszki
potencjalnego lub realnego zagrożeŹródło: opracowanie własne na podstawie https://www.
nia powodzią.
youtube.com/watch?v=vQ6S6IheTeY (11.03.2017 ).
Przykład filmu z Bogatyni pokazuje, że odbiorcy potrafią powracać do
filmów nawet przez kilka lat po powodzi. Oglądający odtwarzają materiały
raz w roku – w tych samych miesiącach, w których nastąpiła powódź
przedstawiona w danym materiale,
nawet jeśli nie występuje już tam
zagrożenie powodziowe (ryc. 5.6).
Liczba wyświetleń wyraźnie wzrasta także wtedy, kiedy na danym
Ryc. 5.7. Liczba wyświetleń materiału w czasie
terenie powraca realne zagrożenie
na przykładzie filmu „ Strzelec ” Tarnobrzeg ( popowodziowe. Przykładem może być
wódź 2010 )
tutaj Tarnobrzeg, gdzie w maju 2014 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie https:/  /www.
Prezydent Miasta ogłosił alarm przeyoutube.com/watch?v=AyhC95qmm9I (11.03.2017 ).
ciwpowodziowy3 ( ryc. 5.7 ).
Zarządzenie nr 147 / 2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dn. 16 maja 2014 r. w sprawie
ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego, http : /  / umtarnobrzeg.home.pl / zarzadzenia / 2014 /
maj_2014 / 147.pdf ( 13.03.2017 ).
3
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Podczas przeprowadzania badania starano się określić ogólny charakter materiałów. Opierając się na metodologii wcześniejszych badań ( Simonsen 2011 ), wybrano
trzy kategorie materiałów : osobisty / emocjonalny, relacjonujący / obserwujący, wyjaśniający / edukacyjny. Okazało się, że zdecydowana większość filmów ma charakter
relacjonujący i pokazuje wydarzenia z punktu widzenia obserwatora, bez szczególnie
emocjonalnego podejścia do obserwowanego zjawiska i bez treści edukacyjnych, wyjaśniających. Wyniki tej obserwacji pokrywają się z rezultatami badania na temat sposobu użycia poszczególnych rodzajów mediów społecznościowych w trakcie powodzi
w stanie Wiktoria w Australii w 2011 r. ( Charlwood 2012 ).
Dzięki internetowi ( w tym dzięki swobodzie komunikacji wynikającej z charakteru
mediów społecznościowych ) pojawiła się nowa, jeszcze kilkanaście lat temu niemal
nieznana możliwość wymiany informacji przez zwykłych ludzi, będących świadkami
powodzi. Użytkownicy internetu chętnie dzielą się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami z tak niecodziennego zjawiska.
Charakter powodzi motywuje jej uczestników do dzielenia się uwiecznionymi
obrazami, co spotyka się z zainteresowaniem ze strony odbiorców, zwłaszcza w trakcie
wystąpienia takiego zdarzenia i w okresach zagrożenia potencjalnego lub realnego.
Ludzie utrwalają obraz powodzi, tworząc internetową kronikę, do której można zajrzeć, wpisując w wyszukiwarkę odpowiednie hasło. Do powstania takiej „ kroniki ”
przyczyniają się również media, które zgodnie z rozwijającym się zjawiskiem konwergencji coraz częściej pojawiają się w formie elektronicznej w internecie. Niestety,
wśród materiałów trudno odnaleźć te przygotowane przez organizacje społeczne,
służby ( wojsko, straż pożarną, policję ), przedstawicieli administracji ( lokalnej, regionalnej, krajowej ) lub agencje rządowe ( IMGW, KZGW ).
Warto podkreślić, że przebadane filmy obejrzało blisko 1,5 miliona odbiorców oraz
że liczba ta będzie nadal wzrastać, gdyż są one nadal dostępne i odwiedzane przez
internautów. Można przypuszczać, że materiały przygotowane przez służby i organizacje spotkałyby się także z zainteresowaniem odbiorców i pełniłyby funkcję edukacyjną
czy informacyjną, stanowiąc cenne uzupełnienie materiałów zwykłych użytkowników
pokazujących tylko obraz powodzi na danym obszarze.
Bez jednoznacznej odpowiedzi pozostaje zaś pytanie, dlaczego powódź na niektórych terenach zyskuje większą „ medialność ” w portalu YouTube. Nie zależy to od
jakości nagrań, od rodzaju powodzi ( powódź szybka i rozlewna ) ani od wielkości
samej miejscowości. Można przypuszczać, że ma to związek z upowszechnieniem
informacji o powodzi na danym obszarze w takich mediach, jak telewizja czy prasa,
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co z kolei motywuje twórców materiałów na ten temat do udostępnienia w YouTube
treści o „ popularnych ” już wystąpieniach wód z brzegów, a odbiorców do poszukiwania informacji o danej powodzi w źródłach internetowych.
Liczba i zawartość materiałów związanych z powodzią w serwisie YouTube daje
możliwość przypomnienia sobie żywych jej obrazów, przywołania tego, co zdarzyło
się już kilka lat temu, głównie z perspektywy świadka czy ofiary powodzi. Być może
z czasem portal ten stanie się również miejscem udostępniania większej ilości lokalnych materiałów o charakterze edukacyjnym czy informacyjnym dla ludzi z obszarów
potencjalnego zagrożenia powodziami. Na razie filmy pełnią funkcję kroniki wydarzeń, do których w razie potrzeby można łatwo wrócić, aby odświeżyć pamięć o tym
zjawisku.

5.3. Dystrybucja informacji na temat ryzyka
powodziowego za pomocą
stron internetowych gmin
Jarosław Działek
Do analizy informacji powodziowych zawartych na oficjalnych witrynach internetowych gmin wybrano jednostki samorządu terytorialnego z trzech województw Polski
południowej w największym stopniu zagrożonych powodziami, tj. z dolnośląskiego,
małopolskiego i podkarpackiego. Analizie poddano strony tych gmin, które ucierpiały na skutek przynajmniej dwóch z trzech powodzi, które nawiedziły tę część kraju
w latach 1997, 2001 i 2010. W tym celu wykorzystano zestawienia wielkości strat powodziowych w gminach opracowane przez urzędy wojewódzkie. Dobór ten wynikał
z oczekiwania, że władze tych jednostek powinny być w największym stopniu zmotywowane do dostarczania informacji na temat potencjalnych zagrożeń na ich terenie.
Kryterium powyższe spełniły 344 gminy, czyli około ⅔ wszystkich gmin z tych trzech
regionów, w tym : 117 z województwa dolnośląskiego ( 69 % gmin tego województwa ),
163 z małopolskiego ( 90 % ) i 64 z podkarpackiego ( 40 % ). Wśród nich znalazło się
40 gmin miejskich, 95 gmin miejsko-wiejskich oraz 209 gmin wiejskich. Przeglądu ich
stron internetowych dokonano na przełomie 2014 i 2015 r.
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Strony internetowe gmin uznane zostały za jeden z ważniejszych kanałów dostarczania treści na temat zagrożenia powodziowego zarówno w okresie pomiędzy zdarzeniami ( informacje o potencjalnych zagrożeniach i sposobach przygotowania się ),
jak i bezpośrednio przed nimi oraz w trakcie ( ostrzeżenia, wymiana informacji na
temat sytuacji ). Badania z różnych części świata wskazują, że ludzie coraz częściej
poszukują informacji na temat zagrożeń naturalnych w internecie ( Roth, Brönnimann
2013 ; Stanbrough 2013 ), choć często dopiero wtedy, gdy wystąpienie takiej klęski jest
pewne ( Bird i in. 2008 ; Lee i in. 2009 ). Także w Polsce dostęp do internetu jest już
w miarę powszechny, również w obszarach peryferyjnych – a większym problemem
są kompetencje nadawców i odbiorców treści ( Czerniawska 2012 ; Batorski 2013 ),
co jest szczególnie istotne w wypadku informacji na temat potencjalnych zagrożeń.
Przeprowadzone w ramach niniejszego projektu badania ankietowe wykazały, że 23 %
respondentów preferowało strony internetowe gmin jako źródło informacji o powodziach, a kolejne 7 % uznało, że takie informacje mogłyby do nich trafiać za pośrednictwem innych stron internetowych zawierających lokalne wiadomości, a 7,5 % –
poprzez media społecznościowe.
Zaletą komunikacji internetowej jest to, że umożliwia ona różne formy prezentacji
treści ( tekst, zdjęcia, filmy ), a tym samym zróżnicowane formy aktywności ( czytanie,
pisanie, oglądanie, słuchanie, rozmawianie ) ( Komac i in. 2010 ). Treści te dodatkowo
dostępne są przez całą dobę. Różnorodność form komunikacji internetowej pozwala na
dotarcie do wybranych grup ( np. wrażliwych na zagrożenie ), mało licznych z punktu
widzenia tradycyjnych mediów ( np. niepełnosprawni, mniejszości etniczne ). Internet
jest zatem bardziej dostępnym i otwartym medium, które w większym stopniu umożliwia dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym ( Bricout 2010 ; Höppner i in.
2012 ; Roth, Brönnimann 2013 ; Alexander 2014 ) zarówno między mieszkańcami, jak
i między nimi a instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem ( ograniczeniem może okazać się jedynie czas pracy urzędników ). Internet krytykowany jest jednak jako źródło niesprawdzonych informacji, gdzie swobodnie mogą krążyć plotki lub
celowa dezinformacja ( Roth, Brönnimann 2013 ). Dlatego istotną rolę mogą odgrywać
witryny internetowe zaufanych instytucji publicznych zarówno na poziomie centralnym ( charakterystyka zagrożeń w kraju i ogólne zasady postępowania ), jak i lokalnym
( specyfika miejscowych zagrożeń i dostosowane do nich porady ).
Autorska ocena zawartości oficjalnych witryny internetowych gmin obejmowała
następujące zagadnienia :
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–– działania podejmowane przez gminy ( np. zabezpieczenia przeciwpowodziowe,
monitoring stanów wód, oficjalne dokumenty z zakresu zarządzania kryzysowego ),
–– własne lub zapożyczone materiały informacyjne dla osób zagrożonych powodziami,
–– informacje na temat sposobów ostrzegania ludności,
–– przekierowania na witryny internetowe innych instytucji,
–– kompetencje gmin i innych instytucji oraz kontakty do nich,
–– możliwości komunikacji dwustronnej obywateli z gminą.
Dodatkowo oceniano też widoczność materiałów informacyjnych na stronie,
tzn. czy informacje lub przekierowania do nich były dostępne bezpośrednio na stronie
głównej, czy można je było znaleźć po intuicyjnym przeszukiwaniu, czy dopiero po
wprowadzeniu stosownych haseł ( „ powódź ”, „ powodziowy ”, „ zagrożenia ”, „ obszary
zalewowe ” ) w polu wyszukiwarki, jeżeli taka występowała na stronie. Uwzględniano
też, czy materiały te obejmowały tylko tekst, czy również materiały graficzne lub multimedialne. Istotne było również to, czy treści te były dostępne w stałych rubrykach, czy
pojawiały się jedynie w aktualnościach, np. podczas wystąpienia powodzi, co utrudnia
skorzystanie z tych informacji w późniejszym terminie.
Warto w tym miejscu podkreślić, że analiza niniejsza nie odnosi się do kwestii czy
gminy podejmują wymienione tutaj działania, ale czy informacje o nich są dostępne
dla mieszkańców i odwiedzających gminę na ich oficjalnych stronach internetowych.
Trzeba mieć na uwadze, że nie są one jedynym kanałem informacji i analizowane treści mogą docierać do społeczności lokalnych innymi drogami.
Dostęp do materiałów, które mogłyby się przyczynić do zwiększenia wiedzy mieszkańców na temat zagrożenia powodziowego, jest ograniczony ( tab. 5.9 ). Najczęściej
( na stronie co piątej gminy ) można natrafić na opisy działań zabezpieczających
podejmowanych w gminie oraz na materiały o historycznych powodziach. Co szósta
witryna przynosi informacje o możliwych sposobach przygotowania się do powodzi
oraz informacje dla grup szczególnie wrażliwych ( np. dzieci, starszych, niepełnosprawnych ). Bardzo rzadko zapoznać się można z danymi na temat monitoringu stanów wód prowadzonych na lokalnych zlewniach czy mapami obrazującymi obszary
zagrożone powodziami. Równie rzadko zamieszczane ( nawet w postaci wzmianek
o ich istnieniu i możliwości zapoznania się z nimi w urzędzie gminy ) są gminne dokumenty związane z zarządzaniem kryzysowym, takie jak plan zarządzania kryzysowego
i operacyjny plan przeciwpowodziowy. Na żadnej z analizowanych witryn nie odnaleziono natomiast napomknień o miejscach i drogach ewakuacji mieszkańców obszarów zagrożonych.
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Tab. 5.9. Stopień dostępności informacji o przygotowaniu do powodzi na stronach internetowych gmin

operacyjnego planu
przeciwpowodziowego

planu zarządzania kryzysowego

dróg ewakuacji

miejsc ewakuacji

obszarów zagrożonych powodzią

monitoringu stanu wody

możliwości przygotowania
grup wrażliwych

możliwości przygotowania
gospodarstwa / rodziny do powodzi

historycznych powodzi

działań zabezpieczających w gminie

Województwo

Liczba gmin

Odsetek stron internetowych gmin zawierających informacje na temat

[%]
Dolnośląskie

117

19,7

9,4

12,0

16,2

0,9

–

–

–

–

–

Małopolskie

163

19,6

25,2

16,0

12,3

3,7

1,8

–

–

3,0

1,2

Podkarpackie
Razem

64

18,8

21,9

23,4

26,6

3,1

3,1

–

–

–

–

344

19,5

19,2

16,0

16,3

2,6

1,5

–

–

1,5

0,6

Źródło : badanie własne.

Informacje na temat działań zabezpieczających podejmowanych w gminach dotyczą
najczęściej budowy lub przebudowy wałów przeciwpowodziowych, rzadziej traktują
o melioracji rowów, szkoleniach, w których uczestniczą strażacy, bądź o współpracy
gmin na obszarze danej zlewni. Blisko co czwartej informacji tego rodzaju towarzyszą
ilustracje, głównie fotografie. Są to z reguły informacje o działaniach gmin, instytucji
gminnych lub innych instytucji publicznych. Pojedyncze przypadki odnoszą się do
działań podejmowanych wspólnie z mieszkańcami ( np. system liderów powodziowych we Wrocławiu, który ma usprawnić przepływ informacji w trakcie zdarzenia4 ).
W zdecydowanej większości gmin omawiane informacje zamieszczane są w dziale
aktualności, dlatego też natrafić na nie można dopiero po użyciu wyszukiwarki. Gminy
rzadko decydują się na publikowanie takich systematycznie w stałej rubryce. Dobrym
przykładem jest w tym zakresie serwis internetowy gminy Igołomia-Wawrzeńczyce,

4

Zob. http : /  / www.wroclaw.pl / liderzy-powodziowi-na-kazdym-osiedlu ( 28.03.2017 ).
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który jako jeden z nielicznych na stronie głównej posiada zakładkę „ Powódź ”, zawierającą m.in. szczegółowy opis stanu infrastruktury przeciwpowodziowej w gminie 5. Na
uwagę zasługuje też podstrona witryny urzędu gminy Brzostek, gdzie zamieszczono
informacje na temat przebiegu i skutków powodzi w 2010 r., a następnie szczegółowe
informacje o postępach prac związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz budową
i odbudową zabezpieczeń przeciwpowodziowych 6.
Chociaż materiały na temat zabezpieczeń dostępne są w podobnym stopniu we
wszystkich badanych województwach, to materiały o historycznych powodziach częściej pojawiają się w witrynach internetowych gmin małopolskich i podkarpackich
( na co czwartej – piątej ), a stosunkowo rzadko gmin dolnośląskich. Być może pamięć
o powodzi z 1997 r., która przyniosła największe straty na Dolnym Śląsku, na tyle
osłabła, że administratorzy stron nie umieszczają już informacji o niej. Pojawia się
niekiedy jako wydarzenie historyczne w postaci krótkiej wzmianki w kalendariach
gmin. Przyczyną może być też niewielka liczba lub brak odpowiedniej jakości zdjęć
z tej powodzi 7, podczas gdy rozwój technologii fotografii cyfrowej umożliwił dokumentację późniejszych wydarzeń. W wypadku podstron w całości poświęconych
historycznym powodziom na większości z nich pojawiają się zdjęcia, rzadziej nagrania ( najbogatszy zbiór filmów z powodzi w 2010 r. posiada gmina Tuchów ), które
pochodzą zwykle z ostatnich kilku lat, w szczególności z 2010 r. Materiały graficzne
i multimedialne zamieszczone są na blisko ¾ stron, bardzo rzadko jednak towarzyszy im komentarz, co te zdjęcia dokumentują. Prawie ⅓ wpisów o poprzednich
zdarzeniach powodziowych umieszczonych jest w stałych rubrykach ( np. fotogalerie ), ale pozostałe stanowią raczej bieżącą dokumentację powodzi i są wstawiane
w aktualnościach zaraz po zdarzeniu. W fotogaleriach zdjęcia z powodzi giną też
w natłoku fotografii z innych, coraz to nowszych wydarzeń z życia gminy, dlatego
zwykle natrafić na nie można dopiero po przeszukaniu witryny z użyciem wyszukiwarki. W większości wypadków materiały o uprzednich powodziach w gminie
nie spełniają zatem swojego zadania – nie wzmacniają lokalnej pamięci społecznej
o tych zdarzeniach.
Dobrymi przykładami, oprócz wspomnianych powyżej gmin Igołomia-Wawrzeńczyce i Brzostek, przypominających o wcześniejszych klęskach już na
Zob. http : /  / www.igwa.pl / pdf / stan_infra.pdf ( 28.03.2017 ).
Zob. http : /  / www.brzostek.pl / !_ogloszenia / po_powodzi / po_powodzi.html ( 28.03.2017 ).
7
Zdjęcia z powodzi 1997, 2001 i 2010 r. można znaleźć na stronie gminy Łososina.
5

6
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stronie głównej, są gminy : Borzęcin ( szczegółowy raport o powodzi z 2010 r. ),
Szczurowa ( ikona kierująca do filmu i zdjęć z 2010 r. ), Zaleszany ( filmy i zdjęcia z 2010
r. w zakładce Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaraz obok bieżących
ostrzeżeń o zagrożeniach i poradników ). Bardzo rzadko pojawiają się zdjęcia z powodzi sprzed 1997 r. – wyjątkiem są witryny internetowe miasta Nowy Targ ( przedruk
historycznego artykułu z 1934 r. ) i gminy Kęty ( zdjęcie z 1958 r. ).
Materiały z poradami, jak przygotować się do powodzi i zachować się w jej trakcie oraz po jej wystąpieniu, najczęściej prezentowane są na stronach internetowych
gmin województwa podkarpackiego. W tych zaleceniach znaleźć można również treści dotyczące grup wrażliwych – dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych. Brak zaś
oddzielnych podstron, które odnosiłyby się szerzej do sytuacji wymienionych grup.
Większość stron zawierających informacje dla osób zagrożonych powodzią zawiera
standardowy zestaw wiadomości pochodzący zwykle z dwóch źródeł – ulotki opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwową Straż
Pożarną i Obronę Cywilną 8 oraz z obszerniejszej broszury Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa 9. Informacje z tych źródeł pojawiają się często w formie przetworzonej w postaci ulotki własnej lub oddzielnej podstrony. Inny użyteczny materiał, którym jest rodzinny plan powodziowy opracowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej, okazuje się bardzo słabo rozpropagowany 10.
Bardzo rzadko tym ogólnym treściom towarzyszą informacje o lokalnym kontekście zagrożeń powodziowych, np. o specyficznych uwarunkowaniach na danym obszarze związanych z charakterem powodzi ( np. górskich, nizinnych, dotyczących przerwania wałów ), które wymagają innego przygotowania i zabezpieczenia gospodarstw
domowych. Jako dobry przykład takiego materiału informacyjnego należy wskazać
broszurę Gdy zagraża powódź opracowaną przez miasto Kraków. Choć słabością jest
utrudniony dostęp do niej w zasobach BIP, do których mieszkańcy rzadziej docierają 11. Innym dobrym przykładem może być opis wprowadzający do problematyki

8
Zob. http : /  / www.gryfow.pl / pliki / rozne / zarzadzanie_kryzysowe / poradnikpowodziowy.pdf
( 28.03.2017 ).
9
Zob. http : /  / www.gmina.mielec.pl / images / stories / pliki / dokumenty_11 / powodz.pdf
( 28.03.2017 ).
10
Zob. http : /  / web.um.oswiecim.pl / oswiecim / sites / default / files / 3_rodzinny_plan_powodziowy.pdf ( 28.03.2017 ).
11
Zob. http : /  / www.bip.krakow.pl / zalaczniki / dokumenty / n / 83465 / karta ( 28.03.2017 ).
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powodziowej na stronie gminy Poronin12. Wspomniane witryny to jednak wyjątek
wśród zdecydowanej większości gmin, które poprzestają na skopiowaniu informacji dostarczonych przez urzędy centralne. Zarządzający gminami mogą się kierować
powszechną wiedzą wśród mieszkańców na temat specyfiki lokalnych zjawisk powodziowych – niemniej jednak taka informacja powinna trafić na strony poświęcone
zagrożeniom w danej gminie, przydatna jest bowiem nie tylko zasiedziałym mieszkańcom, ale także osobom nowo przybyłym bądź odwiedzającym gminę.
W okresie zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi oraz w sytuacji, gdy zostały wydane ostrzeżenia o spodziewanych intensywnych opadach, dodatkową pomocą dla mieszkańców gmin w określeniu zbliżającego się zagrożenia mogą
stanowić lokalne systemy monitoringu opadów atmosferycznych oraz stanów wód
lokalnych cieków. Ich instalacja w zlewniach wymaga z reguły współpracy kilku gmin
oraz wsparcia technicznego prywatnych firm. Na analizowanych stronach internetowych gmin tylko w 9 wypadkach natrafiono na odnośniki do takich systemów,
w szczególności gmin położonych w zlewni Białej Dunajcowej13.
Przeprowadzono dodatkową analizę stron internetowych wszystkich gmin, na których terenie działają lokalne systemy monitoringu powodziowego ( tab. 5.10 ) – wśród
nich znalazły się także gminy, których nie uwzględniono w całościowej analizie, gdyż
nie spełniały przyjętych na wstępie kryteriów. To dodatkowe badanie wykazało, że
pomimo ogólnej dostępności systemów monitoringu na specjalnie do tego przygotowanych witrynach internetowych znaczna część gmin nie informuje o tym na swoich
stronach. Warto zwrócić uwagę, że większość tego rodzaju systemów w Polsce południowej powstała w województwie podkarpackim.
Mapy obszarów zagrożonych powodzią są rzadko dostępne na stronach internetowych gmin. W ocenie uwzględniono tylko te strony, które przedstawiały takie

12
„ Na terenie gminy Poronin należy się liczyć z zagrożeniem powodziowym spowodowanym silnymi deszczami nawalnymi, gdzie czas od opadu do sformowania się powodzi jest bardzo krótki ( podobnie trwa sama powódź ). Ten rodzaj powodzi jest trudny do prognozowania
i zwykle jest mało czasu na ostrzeżenie ludności gminy o zagrożeniu. W wyniku intensywnych
i długotrwałych opadów deszczu w krótkiej chwili następuje znaczny przyrost wody w korytach
strumieni i potoków. Powoduje to powstanie bardzo silnego nurtu, który jest zdolny unieść
największe głazy, kamienie i powalone drzewa, tworząc zatory i spiętrzające wody potoków
i strumieni do niespotykanych rozmiarów i wylewanie tak wezbranych wód na tereny przyległe do koryt potoków i strumieni ”, http : /  / www.poronin.pl / gmina / bezpieczenstwo / obrona-cywilna / powodz ( 28.03.2017 ).
13
Zob. http : /  / biala.prospect.pl / ( 28.03.2017 ).
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Tab. 5.10. Dostępność informacji o systemach monitoringu stanu wód na stronach internetowych gmin
Witryna internetowa
monitoringu stanu wód

Monitorowana zlewnia

Liczba stron internetowych gmin
przekierowujących do monitoringu
stanu wód

www.biala.prospect.pl

Biała ( dopływ Dunajca )

5 z 9 gmin

www.debica.prospect.pl

Wisłoka z dopływami

1 z 5 gmin

www.jaslo.prospect.pl

Wisłoka, Jasiołka, Ropa

1 z 13 gmin

www.mielec.prospect.pl

Wisłoka, Breń

0 z 9 gmin

www.ropczyce.prospect.pl

Wielopolka z dopływami

3 z 5 gmin

www.lososina.prospect.pl

Łososina

1 z 1 gminy

www.przeworsk.prospect.pl

Mleczka, Wisłok, San

1 z 7 gmin

www.lancut.prospect.pl

Wisłok, Sawa

1 z 5 gmin

www.monitoringrzek.pl / rzeszow

Wisłok z dopływami

1 z 4 gmin

Źródło : badania własne.

informacje na oddzielnych podstronach poświęconych zagrożeniom, a nie np. w ramach planów zagospodarowania przestrzennego. Nieliczne gminy prezentujące
te informacje wybrały różne sposoby wizualizacji. W Krakowie stworzono mapę
poglądową 14, a po dalszym przeszukaniu strony można natrafić na serwisie mapowym biura planowania przestrzennego na bardziej przydatną mapę stref zalewowych
nałożoną na ortofotomapę, która umożliwia powiększenie interesujących nas części
miasta 15. Proste mapy obszarów zalewowych można znaleźć w serwisie internetowym
gminy Zaleszany ( stosunkowo przejrzysta ) i miasta Tarnów ( mało czytelna ). W gminie Stryszawa dostępne są zdjęcia arkuszy map topograficznych z naniesionymi obszarami zagrożenia osuwiskami i powodziami 16. W gminie Brzostek stworzono natomiast lokalną stronę umożliwiającą przeglądanie map opracowanych przez RZGW
w Krakowie 17. Można się spodziewać, że coraz więcej gmin będzie wykorzystywać
( bezpośrednio na swojej stronie lub przez przekierowowanie do odpowiednich stron )
materiały opracowane w ramach programu ISOK. Obecnie dostępność informacji na
temat obszarów zagrożonych powodziami w gminach jest na bardzo niskim poziomie.

Zob. http : /  / www.bip.krakow.pl /  ?dok_id=43809 ( 28.03.2017 ).
Zob. http : /  / planowanie.um.krakow.pl / bppzoom / index.php ?ID=104 ( 28.03.2017 ).
16
Zob. http : /  / stryszawa.pl / pl / article / 402 ( 28.03.2017 ).
17
Zob. http : /  / www.brzostek.pl / mapy_powodziowe / mapa_powodziowa.html ( 28.03.2017 ).
14
15
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Zakres informacji na temat działań, które należy podjąć po powodzi, jest również
ograniczony ( tab. 5.11 ). Standardowe porady, jak się zachować po powodzi, w tym jak
zabezpieczyć zniszczone mienie, znajdują się w omawianych wcześniej poradnikach.
Rzadko towarzyszą im informacje lokalne, np. dane kontaktowe miejscowych instytucji i służb, które mogą służyć pomocą przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.
Materiały z poradami po wystąpieniu powodzi stanowią w większości ( około ¾ z nich )
stałą zawartość analizowanych serwisów internetowych, którą można odnaleźć bezpośrednio na stronie głównej lub po przeszukaniu podstron – można to ocenić pozytywnie. Gorzej jest zaś z bardziej szczegółowymi procedurami dla osób poszkodowanych
( obejmują one informacje dla ogółu poszkodowanych, a także dla wybranych grup
zawodowych, np. rolników czy przedsiębiorców ) – te zwykle mają charakter jednorazowy, przygotowany w związku z konkretnym zdarzeniem. Stąd prawie we wszystkich
przypadkach trafiały one do aktualności gminnych, podobnie jak formularze związane
z udzielaniem pomocy.
Tab. 5.11. Stopień dostępności informacji o zachowaniu się po powodzi na stronach internetowych gmin

Województwo

Liczba
gmin

Odsetek stron internetowych gmin zawierających
porady, jak
zachować się
po powodzi

procedury
administracyjne

formularze
i wnioski

adresy i dane
kontaktowe
instytucji

Dolnośląskie

117

8,5

11,1

5,1

–

Małopolskie

163

14,7

18,4

6,7

9,2

64

21,9

18,8

9,4

1,6

344

14,0

16,0

6,7

4,7

Podkarpackie
Razem

Źródło : badania własne.

Ważnym elementem komunikowania ryzyka powodziowego jest przedstawianie informacji o sposobach ostrzegania ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Analiza wykazała, że to najczęściej sama witryna internetowa gminy wykorzystywana jest jako kanał ostrzegania o przewidywanym wystąpieniu zjawiska
( tab. 5.12 ). Ponad połowa gmin dodaje na nich ostrzeżenia meteorologiczne
i hydrologiczne przekazywane gminom przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej za pośrednictwem wojewódzkich lub powiatowych centrów zarządzania
kryzysowego. Najczęściej ostrzeżenia te są publikowane bezpośrednio na witrynach

312

5.3. Dystrybucja informacji na temat ryzyka powodziowego …

Tab. 5.12. Stopień dostępności informacji o sposobach ostrzegania ludności przed powodzią na
stronach internetowych gmin

Województwo

Liczba
gmin

Dolnośląskie

117

Małopolskie
Podkarpackie
Razem

Odsetek stron internetowych gmin informujących
o sposobach ostrzegania ludności
SMS lub aplikacje
syreny
internet
mobilne
8,5

41,9

61,5

163

13,5

14,1

50,9

64

20,3

9,4

50,0

344

13,1

22,7

54,4

Źródło : badania własne.

internetowych gminy lub czytelnicy kierowani są do witryn internetowych IMGW
lub centrów zarządzania kryzysowego. Oprócz publikacji tych ostrzeżeń gminy
umieszczają również informacje o ogłoszeniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego oraz o ich odwołaniu.
Coraz popularniejszym środkiem informowania mieszkańców gminy o zagrożeniach są systemy esemesowe, które gminom oferują prywatne firmy. Treść tak rozsyłanych wiadomości wprowadzana jest przez przedstawicieli gminy – obejmują one
nie tylko ostrzeżenia, ale także ważne wydarzenia w gminie, np. zebrania, imprezy
kulturalne, sportowe. Mieszkańcy gminy, którzy chcą je otrzymywać, muszą się zgłosić
do systemu. Można mieć wątpliwości, czy spełniają one stawiane im cele. Na podstawie wywiadów w gminach dysponujących tego rodzaju systemami można stwierdzić,
że każda z gmin niezależnie opracowuje swoje własne procedury selekcji ostrzeżeń
o zagrożeniach. W wypadku samych ostrzeżeń publikowanych w internecie wiele
gmin na wszelki wypadek publikuje wszystkie sygnały otrzymywane od instytucji
pośredniczących.
Mniejsza część gmin przypomina na swoich stronach o tradycyjnym sposobie
ostrzegania ludności za pomocą sygnałów alarmowych nadawanych przez syreny.
System ten wywodzi się z obrony cywilnej – na pierwszym miejscu koncentruje się
on na zagrożeniach antropogenicznych ( alarm powietrzny, alarm o skażeniach ), a na
dalszym miejscu na zagrożeniach naturalnych.
Interesujące jest, że systemy esemesowe popularne są w gminach województwa dolnośląskiego. W województwie podkarpackim natomiast częściej wstawiane są informacje o ostrzeganiu z użyciem syren. Popularność ostrzeżeń przekazywanych drogą
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internetową jest podobna w województwach małopolskim i podkarpackim ( połowa
gmin ), a nieco większa w dolnośląskim ( ponad 60 % gmin ).
Lokalne stacje radiowe lub telewizyjne nie są przedstawiane jako kanały ostrzegawcze wykorzystywane bezpośrednio przez urzędy gmin. Bywają one wspominane jedynie w ogólnych poradnikach jako potencjalne źródła informacji w trakcie powodzi.
Telewizja pojawia się również w tym kontekście tylko na kilku gminnych stronach
przy okazji informacji o tworzonym wówczas Regionalnym Systemie Ostrzegania,
który emitować ma ostrzeżenia na ekranach telewizorów. W systemie tym uruchomiono także aplikacje mobilne do pobrania przez użytkowników telefonów. W sytuacji powstawania nowego ogólnopolskiego ( wbrew jego nazwie ) systemu ostrzegania
gminy powinny zatem przemyśleć zasadność swoich systemów esemesowych –
istnieje bowiem ryzyko, że przy funkcjonowaniu dwóch równoległych systemów
osoby zagrożone będą otrzymywać informacje z dwóch źródeł.
Warto również dodać, że niektóre z gmin podają informacje o więcej niż jednym
sposobie ostrzegania o zagrożeniach ( tab. 5.13 ). Największa grupa gmin ( ponad ⅓ )
to jednostki samorządu terytorialnego, które na swoich stronach nie dostarczają żadnych takich informacji ( nie oznacza to oczywiście, że nie robią tego innymi metodami –
oprócz powszechnych syren mogą to być bezpośrednie ostrzeżenia przekazywane
przez służby ).
Tab. 5.13. Dostępność informacji o różnych sposobach ostrzegania ludności przed powodzią na
stronach internetowych gmin
Sposoby ostrzegania ludności przed powodzią
syreny

internet

SMS lub aplikacja
mobilna

liczba gmin

odsetek gmin

nie

nie

nie

123

35,8

nie

tak

nie

109

31,7

tak

tak

nie

8

2,3

tak

tak

nie

26

7,6

nie

nie

tak

25

7,3

tak

nie

tak

2

0,6

nie

tak

tak

43

12,5

tak

tak

tak

9

2,6

344

100,0

Razem
Źródło : badanie własne.
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Tab. 5.14. Widoczność informacji o różnych sposobach ostrzegania ludności przed powodzią na
stronach internetowych gmin

Sposoby
ostrzegania

Liczba stron
Dostępność informacji
Informacje
internetowych
w stałej
po intuicyjnym
po użyciu
informujących link na stronie
rubryce
przeszukigłównej
wyszukiwarki
o danym
na stronie
waniu strony
sposobie
Odsetek stron internetowych [ % ]
ostrzegania

Obecność
elementów
graficznych

Syreny

45

26,7

46,7

26,7

84,4

31,1

SMS lub
aplikacja mobilna

78

75,6

10,3

14,1

85,9

52,6

187

39,0

13,9

46,5

50,3

–

Internet

Źródło : badanie własne.

Widoczność poszczególnych sposobów ostrzegania na stronach internetowych
gmin jest odmienna ( tab. 5.14 ). Najbardziej dostępne jest ostrzeganie z użyciem
esemesów. Ponad ¾ stron informujących o tych systemach sygnalizuje je już na stronie głównej, zwykle w postaci ikony, która kieruje do odpowiedniej podstrony z pełnymi informacjami. Podstrony te mają w większości charakter stałych rubryk, a ponad
połowa z nich zawiera dodatkowe elementy graficzne ilustrujące sposób działania systemu. Wydaje się, że tak dobra widoczność informacji o tej formie ostrzegania wynika
nie tyle z działań samych gmin, ile z działań podejmowanych przez firmy dostarczające
oprogramowanie. Gminy obsługiwane przez te same firmy mają np. takie same zestawy
ilustracji graficznych przedstawiających funkcjonowanie systemu. Firmom tym zależy
bowiem, by korzystała z nich jak największa liczba osób, co jest podstawą do oceny ich
sukcesu ze strony gmin opłacających system. Dość dobra jest też dostępność informacji o sygnałach alarmowych z użyciem syren – one również są obecne w stałych rubrykach, zwykle poświęconych zarządzaniu kryzysowemu lub obronie cywilnej. Rzadziej
jednak informacja ta trafia bezpośrednio na stronę główną. Najmniej widoczne są
ostrzeżenia publikowane bezpośrednio na witrynach internetowych. Choć prawie
40 % gmin sygnalizuje je na stronie głównej, to jednak na dużej liczbie stron ( prawie
połowy gmin ) informacje te wymagają użycia wyszukiwarki. Połowa gmin umieszcza
je bowiem w dziale z aktualnościami, skąd wkrótce przechodzą do archiwum. Wydaje
się zasadne, by te ostrzeżenia pojawiały się jednocześnie w aktualnościach i w stałej
rubryce, którą łatwo można odnaleźć w witrynie internetowej gminy.
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Gminne strony rzadko zawierają przekierowania do innych serwisów internetowych ( tab. 5.15 ), które oferowałyby pogłębioną wiedzę związaną z zagrożeniami.
Co trzecia zawiera odwołania do różnych prywatnych serwisów pogodowych, które
mogą służyć informowaniu o potencjalnych zagrożeniach, np. ulewach, burzach.
Do bardziej rozbudowanego portalu Pogodynka, prowadzonego przez IMGW, odwołuje jedynie co ósma strona – dając tym samym możliwość zapoznania się nie tylko
z sytuacją pogodową, ale także z ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi
( choć jak już wspomniano, ponad połowa stron www publikuje te ostrzeżenia w różnej
formie ). Rzadko pojawiają się przekierowania do instytucji i służb związanych z zagrożeniami ( KZGW / RZGW, straży pożarnej, policji, inspekcji sanitarnej ). Brak też odwołań do organizacji pozarządowych, które odnosiłyby się do kwestii zagrożeń przyrodniczych – jedynym wyjątkiem jest informacja o działalności stowarzyszenia ze Środy
Śląskiej założonego po powodzi w 1997 r. Niewielki odsetek witryn internetowych
zawiera odnośniki do informacji zawartych na stronach jednostek administracyjnych
wyższego rzędu – głównie są to wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego, dysponujące m.in. poradnikami oraz ostrzeżeniami dla ludności.
Niestety na stronach gmin trudno też odnaleźć bezpośrednie dane kontaktowe
osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowego w gminach ( tab. 5.16 ). Takie

–

–

–

6,8

0,9

Małopolskie

14,7

27,6

3,1

3,1

1,8

1,2

3,7

–

Organizacje
pozarządowe

–

Inspekcja sanitarna

31,6

Policja

12,8

Straż pożarna

Inne serwisy pogodowe

Dolnośląskie

Województwo

KZGW lub RZGW

IMGW
( w tym Pogodynka )

Jednostki administracyjne
wyższego rzędu

Tab. 5.15. Stopień dostępności przekierowań do innych instytucji na stronach internetowych
gmin

odsetek stron internetowych zawierających przekierowania [ %]

Podkarpackie
Razem

9,4

32,8

6,3

1,6

–

–

9,4

–

13,1

29,9

2,6

1,7

0,9

0,6

5,8

0,3

Źródło : badanie własne.
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Tab. 5.16. Widoczność informacji o różnych sposobach ostrzegania ludności przed powodzią na
stronach internetowych gmin

Województwo
Dolnośląskie
Małopolskie
Podkarpackie
Razem

Liczba gmin
117
163
64
344

Odsetek stron internetowych gmin informujących o kontaktach i kompetencjach
kompetencje
kompetencje
kontakty
dane teleadresowe
gminy
innych służb
w gminie
innych służb
[%]
7,7
1,7
32,5
8,5
10,4
2,5
36,8
11,7
7,8
–
15,6
3,1
9,0
1,7
31,4
9,0

Źródło : badanie własne.

informacje, niekiedy po dość długich poszukiwaniach, udało się znaleźć na co trzeciej
witrynie. Często były one zawarte w zestawieniach kontaktów w urzędzie gminy, jeżeli
takie publikowano na stronie. Za wzór można uznać te gminy, w których informacje
te znajdowały się w wydzielonych podstronach dotyczących zarządzania kryzysowego.
Choć wiele stron gminnych, które publikowały materiały poradnikowe bądź ostrzeżenia,
unikały umieszczania szczegółowych danych ułatwiających kontakty z urzędami gminy.
Jeszcze rzadziej podawano dane kontaktowe służb gminnych lub innych instytucji – częściej zaś pojawiały się ogólnopolskie telefony alarmowe. Cenną informacją dla mieszkańców mógłby być opis kompetencji urzędu gminy oraz innych gminnych instytucji
i gmin w zakresie zarządzania ryzykiem, lecz takie informacje są bardzo rzadkie.
W tej sytuacji nie dziwi, że możliwości komunikacji dwustronnej za pośrednictwem
stron internetowych są mocno ograniczone. Część gmin posiada konta w serwisach
społecznościowych, które potencjalnie mogłyby być kanałem takiej komunikacji.
Z obserwacji stron wynika, że bardziej wykorzystywanym narzędziem są fora internetowe, którymi dysponują strony, a w szczególności internetowe dyskusje z burmistrzem lub wójtem.
Podsumowując, zakres informacji dostępnych na stronach internetowych gmin
jest dość ograniczony, poza kilkoma wymienionymi witrynami, które można uznać
za pozytywne przykłady. Często również prezentowane są wiadomości ogólne, opracowane przez urzędy centralne, bez informacji o charakterze lokalnym. Przyczyny
takiego stanu rzeczy mogą być rozmaite. Po pierwsze, jak wykazały badania ankietowe wśród przedstawicieli gminnych służb kryzysowych, zasoby ludzkie tych jednostek są ograniczone. Często sprawami tymi zajmują się w urzędach gminy pojedyncze
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osoby, a obowiązki z zakresu zarządzania kryzysowego stanowią tylko małą część
ich zadań. Stąd też mogą dysponować ograniczonymi możliwościami przygotowania
tego rodzaju informacji. Kontrast ten widoczny jest szczególnie w wypadku esemesowych systemów ostrzegania dostarczanych gminom przez prywatne firmy, które
dbają o atrakcyjny przekaz na temat oferowanych przez nie usług. Po drugie, gminy
nie są zobligowane do przekazywania informacji o ryzyku powodziowym za pomocą
witryn internetowych, które traktują raczej jako „ wizytówki ” budujące ich pozytywny
wizerunek wśród mieszkańców, inwestorów i turystów. Po trzecie, może to wynikać
z postrzegania ryzyka powodziowego przez zarządzających gminami, którzy uznają
je za niskie, dlatego też informacje na ten temat są znikome. Istnieją zatem jeszcze
spore możliwości poprawy sytuacji w zakresie komunikowania ryzyka powodziowego
czy innych zagrożeń za pomocą stron internetowych, tak by były one lepiej widoczne
i bardziej czytelne, dając w konsekwencji niezbędne informacje na temat lokalnego
zagrożenia, możliwości przygotowania się do niego, reagowania na niego oraz zachowania się po jego wystąpieniu.

5.4. Informacyjna i edukacyjna zawartość stron
internetowych krajowych i regionalnych instytucji
powiązanych z działaniami przeciwpowodziowymi
Roman Konieczny
Instytucje publiczne są zobligowane w różny sposób do rozwijania komunikacji ze
społeczeństwem i do informowania w aktywny sposób nie tylko zwykłych ludzi, ale
także podmiotów społecznych i gospodarczych o podejmowanych przez siebie działaniach. Elementów, które stymulują te działania w praktyce, jest wiele, ale do najważniejszych trzeba zaliczyć :
1. Obligatoryjne zobowiązania do udostępniania lub dostarczania informacji określonym grupom społecznym. Przykładem mogą być zobowiązania do konsultacji
przygotowanych planów lub ( szerzej ) do udziału społecznego w ich przygotowaniu.
Dotyczy to takich przypadków, jak konsultacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, map zagrożenia i ryzyka powodziowego, planów gospodarowania wodami czy planów zarządzania ryzykiem powodziowym. W takich
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przypadkach instytucje są zobowiązane do udostępniania przynajmniej projektów
konsultowanych dokumentów oraz dokumentów końcowych.
2. Zobowiązania wynikające z ogólnie sformułowanych w prawie celów działania instytucji lub realizowanych przez nią działań. Przykładem mogą być polityki i strategie
opracowywane przez te instytucje, które zawierają różne formy oddziaływania na
niezależne od nich grupy społeczne czy instytucje, a czasem nawet konkretne oczekiwania wobec tych grup. W takiej sytuacji rozsądne jest, by te dokumenty miały
charakter publiczny, by oczekiwania instytucji zostały jasno zdefiniowane oraz by
powstały materiały informacyjne i poradniki ułatwiające zrozumienie oczekiwanej
przez instytucję aktywności innych podmiotów. Dotyczy to na przykład roli samorządów w gospodarowaniu wodami i ryzykiem powodziowym. Innym przykładem
może być obowiązek konsultowania planów zarządzania kryzysowego przez instytucje wyższego poziomu.
3. Ustrojowe zobowiązania instytucji w stosunku do szeroko rozumianego społeczeństwa. Komunikacja ze społeczeństwem jest w ustroju demokratycznym niejako obowiązkiem ustawowym administracji, gdyż choćby z racji działania za
publiczne pieniądze powinna ona systematycznie udowadniać ( dokumentować ),
że postępuje legalnie, rzetelnie, gospodarnie oraz celowo. Według takich kryteriów NIK kontroluje jednostki publiczne ( Ustawa o NIK 1994 ). To realizacja prawa
społeczeństwa do informacji, na co wydawane są publiczne pieniądze, promocja
zewnętrzna sprawnego działania jednostki oraz budowanie zaufania między instytucją a społeczeństwem.
Strony internetowe instytucji są jednym z podstawowych nośników ułatwiających
komunikację i udostępnianie informacji dowolnym podmiotom. Komunikacja, udostępnianie czy aktywny transfer informacji nie powodują oczywiście żadnych skutków
formalnych – nie obligują nikogo do działania, ale mogą mieć istotny wpływ na realizację oczekiwanych działań lub obowiązków odbiorców informacji. Stąd analiza podstawowych cech tych stron może mieć istotne znaczenie dla zrozumienia obecnego
stanu rzeczy i pomóc przy projektowaniu instrumentów wpływających na te instytucje
w celu poprawy ich komunikacji z innymi podmiotami.
Przyjęta metodyka analizy stron internetowych
Analizą objęto witryny internetowe instytucji centralnych, z których część realizuje
podstawowe zadania w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym lub reagowania,
a część pełni funkcje wspomagające. Przeprowadzono również analizę stron dwóch
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instytucji regionalnych zobligowanych do zarządzania gospodarką wodną i ryzykiem
powodziowym. Są to następujące instytucje :
–– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
–– Ministerstwo Środowiska,
–– Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ( KZGW ),
–– Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
–– Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB,
–– Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
–– Główny Inspektor Sanitarny Kraju,
–– regionalne zarządy gospodarki wodnej ( RZGW ) z siedzibami w Krakowie i we
Wrocławiu.
Przyjęto trzy poziomy analizy stron internetowych tych instytucji.
1. Aktywność instytucji w odniesieniu do wybranych grup odbiorców. Ponieważ
w polskich przepisach nie ma szczegółowych wytycznych, z kim dane instytucje
powinny się komunikować i w jakich sprawach, przyjęto pewne hipotezy w tym
względzie. Po pierwsze, założono, że potencjalnymi grupami odbiorców informacji są : administracja państwowa, administracja samorządowa, dorośli mieszkańcy
i prywatni inwestorzy oraz dzieci i młodzież. Po drugie, przyjęto pewną wymaganą aktywność nadawców w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców.
Umożliwiło to dyskusję na temat aktywności tych instytucji i problemów z tym
związanych.
2. Treści publikowane na wybranych stronach w internecie. Treści te zostały podzielone zgodnie z elementami zarządzania ryzykiem powodziowym, czyli zagrożeniem,
ekspozycją i wrażliwością obiektów i społeczności na działanie powodzi. Trudno
w tym wypadku o jakąś bardzo szczegółową ilościową analizę treści publikacji, stąd
poprzestano na schematycznej ich analizie, ale uzupełniono ją dwoma rozbudowanymi przykładami działań komunikacyjnych pokazującymi rozziew między deklaracjami i podejmowanymi działaniami a ich skutecznością.
3. Łatwość dostępu do treści na analizowanych stronach internetowych. Dostęp
do tych treści scharakteryzowany został przez : a ) możliwość przeszukiwania stron
ze względu na określone treści, b ) czytelność tekstów mierzonych pewnymi parametrami ilościowymi oraz c ) dostępność analizowanych stron dla ludzi z różnymi
rodzajami niepełnosprawności.
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5.4.1. Aktywność instytucji w odniesieniu do wybranych grup
odbiorców
Potencjalne kompetencje instytucji krajowych i regionalnych – założenia
Polskie regulacje prawne nie zawierają w gruncie rzeczy żadnych informacji o kompetencjach instytucji zajmujących się powodziami w zakresie informowania, komunikacji czy dostarczania informacji. Można się jedynie domyślać, że część ich aktywności, takich jak konsultacje społeczne planów czy ostrzeganie mieszkańców, wymagają
ustalenia zasad komunikacji, wdrożenia tych zasad oraz monitorowania skuteczności.
Niemniej wspomniane regulacje nie zawierają żadnych sugestii, jak to należy robić.
W istotnym stopniu utrudnia to ocenę, czy obecna aktywność instytucji na poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym zmierza w dobrym kierunku. Nie znaczy
to jednak, że nie można spróbować dokonać takiej oceny poprzez przypisanie instytucjom potencjalnych zakresów odpowiedzialności w obszarze informowania, czy szerzej komunikacji, wynikających z ich obecnych obowiązków, ich pozycji wśród innych
instytucji albo kompetencji podobnych instytucji działających w innych krajach.
Będzie to oczywiście ocena oparta na hipotetycznych założeniach, co można uznać
za jej słabość, ale proces dokonywania tej weryfikacji ma raczej ułatwić zrozumienie
problemów, jakie stwarza komunikacja z punktu widzenia instytucji krajowych czy
regionalnych, niż wystawienie cenzurek. Finalnie, ze względu na trudności, jakie taka
ocena sprawia, skupiono uwagę głównie na pozytywnych aspektach komunikacji prowadzonej przez poszczególne instytucje.
Przyjęty sposób oceny i założenia
Założono, że odbiorcami informacji w procesie komunikacji w obszarze zarządzania
ryzykiem powodziowym są następujące grupy :
–– dzieci i młodzież,
–– dorośli mieszkańcy i potencjalni inwestorzy,
–– lokalne władze samorządowe,
–– administracja rządowa.
Podstawą oceny była różnica między założonymi kompetencjami jednostki w zakresie komunikacji z poszczególnymi grupami odbiorców a działaniami, jakie jednostka
podejmuje w tym zakresie, korzystając ze swoich stron internetowych.
Zarówno kompetencje, jak i działania określano na podobnej skali od 1 do 3,
choć w wypadku kompetencji powinniśmy mówić raczej o kompetencyjnych
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kwalifikatorach instytucji definiujących zakres kompetencji niż o ocenach. Definicje
tych kwalifikatorów są następujące :
–– Niskie kompetencje – udostępnianie podstawowych informacji o priorytetach,
politykach czy strategicznych planach w dziedzinach należących do kompetencji
instytucji. Na tym poziomie nie są wymagane ani bezpośredni kontakt z daną
grupą odbiorców, ani wspieranie instytucji, które takimi kontaktami mogą się
zajmować.
–– Średnie kompetencje – wspieranie instytucji pośrednio oddziałujących na wybrane
grupy odbiorców, takich jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
pozarządowe, związki nauczycielskie itd. Do tych kompetencji należałoby również
tworzenie standardów w zakresie komunikacji poprzez finansowanie materiałów
o fundamentalnym znaczeniu dla odbiorców, np. podręczników, rekomendacji itd.,
oraz udostępnianie ich na swoich stronach. Nie jest zaś wymagany aktywny kontakt
bezpośredni.
–– Wysokie kompetencje – bezpośredni kontakt z określonymi grupami odbiorców,
rozumiany jako oznaczone wyraźnie dla tej grupy na stronach instytucji udostępnianie materiałów ( poradników, podręczników, ulotek ) lub usług, takich jak usługi
szkoleniowe, aplikacje na smartfony itd. Oczywiście oddziaływanie pośrednie na
instytucje utrzymujące bezpośredni kontakt z grupami odbiorców również należy
do standardu na tym poziomie.
Biorąc pod uwagę opisane wcześniej definicje kwalifikatorów, zaproponowano
podział analizowanych instytucji na trzy grupy :
1. Jednostki administracji państwowej na poziomie ministerialnym ( Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Środowiska, Rządowe
Centrum Bezpieczeństwa ) powinny odgrywać istotną rolę w komunikacji z innymi
jednostkami administracji i samorządu terytorialnego, w szczególności szczebla
krajowego i wojewódzkiego. Głównie w zakresie obowiązującego prawa, polityki
i priorytetów krajowych oraz centralnych wytycznych i rekomendacji, bo te instytucje są odpowiedzialne za ich inicjowanie. W odniesieniu do edukacji mieszkańców
i dzieci ta rola będzie mniejsza – jednostki te powinny wspierać jednostki niższego
poziomu, skupiając uwagę na promowaniu najistotniejszych kierunków wynikających z polityki państwa, np. poprzez finansowanie działań pilotażowych, rozwiązań
metodycznych oraz np. w postaci corocznych ogólnokrajowych konkursów na najlepsze działania zabezpieczające przed powodzią podejmowane przez samorządy,
administrację państwową i NGO. Mogłyby również one finansować powstawanie
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najważniejszych poradników i podręczników zawierających informacje oraz wiedzę
przydatną w edukacji i informowaniu.
2. Jednostki administracji centralnej o charakterze specjalistycznym ( Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Główny Inspektor
Sanitarny Kraju, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ) powinny w istotny
sposób wpierać działania określonych grup jednostek administracji państwowej,
samorządu terytorialnego w zakresie realizacji konkretnych wymogów prawnych
i rekomendacji metodycznych wynikających z planów i polityki ograniczania
ryzyka powodziowego. Dotyczy to z pewnością takich rozwiązań, jak informowanie
o zagrożeniu powodziowym ( system map zagrożenia i ryzyka powodziowego ) oraz
planach zarządzania ryzykiem powodziowym i systemach ostrzegania. Ponieważ
część planów sporządzanych na tym poziomie wymaga koordynacji z niezależnymi
jednostkami ( np. plany zarządzania ryzykiem powodziowym i plany gospodarowania wodami ), celem tej aktywności jest wspieranie współdziałania administracji,
samorządów i NGO działających na różnych poziomach. Ze względu na brak specjalistycznych jednostek zajmujących się edukacją powinny one odgrywać ważną
rolę jako instytucje wspierające edukację szkolną. Nie chodzi tu o bezpośrednie
pomaganie odbiorcom, ale wsparcie instytucji, które mogą do nich łatwiej niż instytucje centralne dotrzeć, np. jednostek samorządu terytorialnego czy zawodowego
albo organizacji pozarządowych.
3. Jednostki administracji regionalnej o charakterze specjalistycznym ( RZGW
w Krakowie i RZGW we Wrocławiu ). Do ich obowiązków, poza administrowaniem
majątkiem skarbu państwa, należą działania planistyczne ( plany gospodarowania wodami i zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych ) oraz
wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ważnych dla ochrony przeciwpowodziowej, np. wydawanie zgód na odstępstwa od zakazu zabudowy, uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego itd. Mogą one, poprzez
swoje terenowe oddziały, utrzymywać bezpośredni kontakt z zagrożonymi jednostkami samorządowymi oraz wpływać na nie poprzez współpracę z mediami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Ocena aktywności wybranych instytucji
W wypadku działań ocena dokonywana była według identycznych kryteriów jak
w wypadku kwalifikatorów. Z tym że nie dotyczyła ona aktywności jednostek wyłącznie w zakresie tematyki powodziowej, ale ogólnie, w zakresie ich kompetencji. Oceny
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te wskazują więc raczej na ogólny sposób działania instytucji w zakresie komunikacji
niż na ich aktywność w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym.
Powstaje pytanie, jakie działania podejmowały poszczególne instytucje w stosunku
do zaproponowanej wcześniej listy odbiorców. Poniżej zamieszczono krótkie opisy
takich działań dla głównych z analizowanych instytucji.
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo oddziałuje na wiele instytucji zajmujących się gospodarką wodną i zarządzaniem ryzykiem powodziowym. Odgrywa ono główną rolę w przygotowywaniu
rozwiązań legislacyjnych oraz rozwiązań strategicznych dla tej dziedziny.
Informacje na stronach ministerstwa dotyczą wielu aspektów, takich jak
np. zasady stanowienia prawa, strategie i plany, rejestry i ewidencje, konsultacje społeczne i wiele innych. Nie ma jednak żadnych informacji dotyczących wprost polityki
państwa w poszczególnych dziedzinach. Może poza jednym wyjątkiem – polityką
w zakresie adaptacji do zmian klimatu, jak również centralną polityką ekologiczną
na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016. Ta ostatnia jest ( niestety ) tak ukryta
na stronach ministerstwa, że łatwiej ją znaleźć przez wyszukiwarkę zewnętrzną niż
bezpośrednio na witrynie ministerstwa. Przykładem sposobu komunikacji ministerstwa z odbiorcami jest kwestia prawa zezwalającego właścicielom gruntu na wycinkę
drzew bez konieczności uzyskania zezwolenia od odpowiednich organów. Problem
ten jest na stronach ministerstwa szeroko komentowany, ale dopiero od momentu
medialnych interwencji po wejściu dyskusyjnego prawa w życie. Ministerstwo nie
przedstawiło wcześniej informacji o zamiarze zmiany prawa w tej dziedzinie i uzasadnień tej zmiany.
Informacji o powodziach, zagrożeniu i polityce państwa w zakresie ograniczania
ich skutków na stronach ministerstwa zasadniczo nie ma. Jeśli już są, to bardzo krótkie
( kilkuzdaniowe ) notki informacyjne, odsyłające do tekstów na innych stronach.
Ministerstwo wyraźnie ceduję tę problematykę na Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej.
Ministerstwo docenia edukację ekologiczną jako ważny element swoich działań.
Od wielu lat ma w swojej strukturze Departament Edukacji i Komunikacji. Wśród
ogromnej ilości materiałów ( przydatnych głównie w szkołach ) nie ma jednak materiałów edukacyjnych dotyczących powodzi ani dla dorosłych, ani dla młodzieży
szkolnej. Oceny działania : administracja – 1, samorząd – 0, dorośli – 2, młodzież
szkolna – 2.
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ( MSWiA ) jest instytucją wyposażoną w wiele kompetencji związanych ze standardami zarządzania kryzysowego
oraz likwidacją ( finansowaniem ) skutków powodzi, więc w naturalny sposób najsilniej współpracuje ona z jednostkami administracji rządowej oraz samorządu
terytorialnego.
Strona MSWiA oferuje dużo opcji do wykorzystania przez jednostki administracji,
a w szczególności przez jednostki samorządu terytorialnego. Ministerstwo prowadzi
platformę szkoleniową ( opracowaną w 2012 r. przez Ministerstwo Cyfryzacji ), której
celem było lepsze przygotowanie do pracy pracowników samorządu terytorialnego.
Szkolenia mają formę kursów e-learningowych o dość szerokim zakresie tematycznym. Obecnie ich część jest organizowana również w postaci tradycyjnej przez
powołany w 2015 r. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Jednocześnie
uruchomiono stronę administracja.mswia.gov.pl, na której umieszczono ogromną
ilość wiadomości, skierowanych do samorządów. Informacji o powodziach w istocie nie ma poza dobrze opracowaną wzmianką o podstawach prawnych ubiegania
się jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie na usuwanie skutków
powodzi.
Komunikacja z obywatelami na tych stronach nie zajmuje wiele miejsca – opisywane tam różnorodne kursy e-learningowe nie obejmują tematyki informowania czy
komunikacji ze społecznościami lokalnymi. Co paradoksalne, proponowane są natomiast szkolenia z zakresu ochrony informacji.
Ministerstwo publikuje również kilka materiałów dla „ zwykłych ludzi ”. Większość
z nich to jednostronicowe porady, jak się zachować w różnych sytuacjach, np. w czasie powodzi, burzy, silnego wiatru itd. Szersze opracowania dotyczą zamachów terrorystycznych czy podróży ( samochodem, autobusem, pociągiem bądź samolotem ).
Ciekawy materiał został opublikowany w 2016 r. – „ Bezpieczna woda 2016 ”. Jest
to kolorowa książeczka dla dzieci zawierająca proste porady, jak się zachować nad
wodą, na plaży, by było bezpiecznie.
Oceny działania: administracja rządowa – 1, samorządowa – 3, dorośli – 3, dzieci – 2.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Celem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ( RCB ) jest „ zoptymalizowanie i ujednolicenie postrzegania zagrożeń przez poszczególne resorty, a tym samym podwyższenie stopnia zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przez właściwe służby
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i organy administracji publicznej ”. W rezultacie głównymi partnerami RCB są instytucje administracji rządowej szczebla centralnego i regionalnego.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa publikuje codziennie raport dobowy, który
zawiera syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych odnotowanych w ciągu
ostatniej doby oraz informacje o tych zdarzeniach zagranicznych, które mogą mieć
wpływ na zarządzanie kryzysowe w Polsce.
RCB publikuje również „ Ocenę tygodniową ” zawierającą zwięzły komentarz do
istotnych zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego z ostatniego tygodnia oraz elementy prognozy takich zdarzeń. Ponadto dość regularnie, raz na kwartał, RCB przygotowuje „ Biuletyn analityczny ” podsumowujący w sposób pogłębiony najważniejsze
wydarzenia z zakresu bezpieczeństwa. Opracowuje również wydawnictwo CIIP Focus
poświęcone ochronie teleinformatycznej. Jest to kilkunasto- lub kilkudziesięciostronicowa publikacja pojawiająca się dwa razy w roku. Na stronie RCB jest też sporo informacji i linków do podstaw prawnych, regulujących działania z zakresu zarządzania
kryzysowego.
RCB publikuje również poradniki dla zwykłych ludzi dotyczące zachowania się
w różnych sytuacjach kryzysowych. Tematy są następujące : „ Bezpieczny urlop ”,
„ Jak przygotować się do zimy ”, „ Jak przygotować się na podróż zimą samochodem ”, „ Bezpieczeństwo na lodzie ”, „ Jak przygotować się do powodzi ”, „ Jak przygotować się na czad ”, „ Jak przygotować się na burzę ”, „ Jak przygotować się do wichury ”,
„ Zagrożenia okresowe występujące w Polsce ”, „ Powódź – w obliczu zagrożenia ”,
„ Zalecenia dla ludności zamieszkałej na terenach osuwiskowych ”, „ Jak postępować
po powodzi ”, „ Wulkany w Europie ”. Niestety, po ostatnich zmianach układu strony
internetowej RCB dojście do tych materiałów nie wydaje się proste. Jest to możliwe
tylko przez mapę strony.
Oceny działania : administracja – 3, jednostki samorządu – 3, dorośli – 3, dzieci – 0.
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności
w kwestiach zarządzania wodami oraz korzystania z wód. Ponieważ jest odpowiedzialny za sporządzanie planów gospodarowania wodami oraz planów zarządzania
ryzykiem powodziowym, prezes tworzy politykę działania w tych dziedzinach realizowaną nie tylko przez administrację, ale także przez inne podmioty – zarówno przez
jednostki samorządu terytorialnego, jak i instytucje administracji rządowej.
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KZGW ma kilka serwisów intranetowych. Trudno jednak się zorientować, poza
główną witryną tej instytucji ( kzgw.gov.pl ), jaką rolę odgrywają strony powodz.gov.pl
czy geoportal.kzgw.gov.pl. Nie mówiąc już o informacjach umieszczanych na stronach
projektu ISOK czy IMGW, o działaniach, za które KZGW jest odpowiedzialny.
Wymienione strony zawierają informacje, które mogą być interesujące dla wielu
podmiotów, choć forma, w jakiej są prezentowane, i sposób umieszczenia mogą powodować trudności z ich zrozumieniem, a nawet z dostępem. Przykładem mogą być
mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego.
Instytucja, pomimo udostępniania materiałów interesujących dla wielu użytkowników, robi niewiele, by ułatwić korzystanie z nich. Nie próbuje np. przedstawić w zrozumiały sposób polityki stanowiącej podstawę planów, udostępnia projekty napisane
specjalistycznym językiem, a teksty nazywane „ streszczeniami ” w języku nietechnicznym mają podobną skalę trudności percepcji jak te plany. Nie ma też żadnych szczególnych informacji adresowanych do samorządów, choć są one istotnymi partnerami
zobowiązanymi do wdrożenia określonych działań, zarówno według planów gospodarowania wodą, jak i planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Na jednej ze stron KZGW, powodz.gov.pl, opublikowano materiały dydaktyczne :
informacje dotyczące rodzinnego planu powodziowego, poradnik dla nauczycieli
i prezentacje multimedialne dla nich oraz broszurę na temat sposobu organizacji edukacji powodziowej w gminie.
Oceny działania : administracja – 1, jednostki samorządu – 1, dorośli – 1, dzieci – 2.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Do celów IMGW należą : utrzymanie sieci obserwacyjno-pomiarowej, prowadzenie
obserwacji i pomiarów, gromadzenie danych i opracowywanie prognoz i ostrzeżeń
z zakresu zdarzeń pogodowych i stanów wody w rzekach. Według prawa instytut jest
zobowiązany do informowania i ostrzegania instytucji centralnych i wojewódzkich.
Przygotowany został również Monitor IMGW – narzędzie, które umożliwia dostęp
do informacji instytucjom mieszczącym się niżej w hierarchii administracyjnej
np. samorządom powiatowym. W rezultacie te same dane, produkty oraz funkcjonalności udostępniane są jednocześnie pracownikom instytutu oraz zewnętrznym
użytkownikom statutowym, takim jak służby kryzysowe, instytucje rządowe, wojsko
czy straż pożarna. Monitor IMGW umożliwia dostęp do danych meteorologicznych,
hydrologicznych oraz o informacji o stanie zbiorników retencyjnych. Ponadto publikuje się ostrzeżenia i raporty przygotowywane dla poszczególnych użytkowników.
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Pomimo tak znacznej ilości udostępnianych użytkownikom informacji problemem
jest brak opisów, w jaki sposób i do czego można je wykorzystać.
IMGW oferuje również narzędzie, które ( w odróżnieniu od obowiązkowych ostrzeżeń wysyłanych do urzędów centralnych ) w aktywny sposób uprzedza gminne służby
kryzysowe o zagrożeniach, tyle że korzystanie z niego jest odpłatne. Podobne komercyjne oferty są przygotowane dla przedsiębiorców i zwykłych ludzi.
Na stronie IMGW znajduje się też wiele materiałów edukacyjnych, np. w postaci
ulotek pt.: „Cykl hydrologiczny”, „Dlaczego i jak powinniśmy dbać o klimat”,
„O Instytucie”, „Ogródek meteorologiczny”, „Prognoza pogody”, „Zagrożenia”. Pomimo
okładek sugerujących, że są adresowane do dzieci, ich treść jest trudna i nadaje się
wyłącznie dla młodzieży. Na stronie Pogodynka.pl znajdują się też materiały edukacyjne zatytułowane: „Łowca piorunów”, „Mały meteorolog”, „Pogromca burz”, „Znawca
chmur”, „Meteo ekspert”. Są to proste quizy na tematy związane z meteorologią.
Oceny działania : administracja – 2, jednostki samorządu – 2, dorośli – 1, dzieci – 3.
Ocena aktywności instytucji w odniesieniu do ich potencjalnych kompetencji
Informacje zarówno o kwalifikatorach kompetencyjnych poszczególnych instytucji, jak i o ocenach ich działania w odniesieniu do różnych grup odbiorców zawiera
tabela 5.17. Na szaro zaznaczono tylko te rodzaje aktywności instytucji, które były
zbieżne z ich kompetencjami lub nawet je przekraczały.
Z tabeli 5.17 wynika, że centralne instytucje nie adresują publikowanych na stronach internetowych treści do swoich głównych odbiorców, którymi są inne jednostki administracji państwowej i jednostki samorządu terytorialnego. Do wyjątków
należą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa.
Interesujące wydaje się natomiast to, że prawie wszystkie instytucje centralne i regionalne odczuwają potrzebę przygotowania różnych form materiałów informacyjnych
dla dorosłych, a nawet dla dzieci. Nie są to materiały wspomagające potencjalnych
pośredników procesu komunikacji czy edukacji, np. szkoły albo organizacje pozarządowe ( choć i takie można znaleźć np. na stronach KZGW ). To gotowe produkty informacyjne adresowane bezpośrednio do odbiorców. Mają one zwykle postać krótkich
lub dłuższych poradników, które mogą być przez użytkowników kopiowane, wydrukowane czy rozsyłane. Są też gry adresowane do dzieci w różnym wieku, z których można
korzystać online. Znacznie to wykracza poza zakładane kompetencje tych jednostek.
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Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Komenda Główna Straży Pożarnej

Główny Inspektor Sanitarny Kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tab. 5.17. Porównanie hipotetycznych kompetencji instytucji i ich aktywności na stronach
internetowych

O

PR

O

PR

O

PR

O

PR

O

PR

O

PR

O

PR

O

PR

O

PR

1

3

1

3

3

3

1

3

2

3

1

3

1

3

1

3

1

3

3

3

0

3

3

3

1

3

2

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Dorośli mieszkańcy

3

1

1

1

3

1

1

2

1

2

3

2

3

2

3

3

3

3

Dzieci i młodzież

3

1

3

1

0

1

2

2

3

2

2

2

1

2

3

3

1

3

Administracja
rządowa
Jednostki
samorządu
terytorialnego

Uwagi : PR – poziom referencyjny, O – ocena działań ( w skali 0 – 3 ).
Szarym kolorem zaznaczono te działania, które są realizowane przez instytucje na poziomie odpowiednim
do ich kompetencji lub w zakresie szerszym niż te kompetencje.
Źródło : badania własne.

Pojawiają się również, tak jak na stronach RZGW w Krakowie i we Wrocławiu, informacje o powodziach, ich rodzajach, skutkach i metodach ograniczania.
Tę aktywność należy oceniać pozytywnie – można by uznać, że opisane instytucje mogłyby wypracować standardy materiałów informacyjnych dla dorosłych i dla
dzieci, tym bardziej że nie ma dostępnych alternatywnych publikacji. Ale niestety niewiele oferowanych na ich stronach materiałów edukacyjnych przeszło jakieś formy
certyfikacji np. przez instytucje pedagogiczne. W dodatku prawie żadna z instytucji
nie prowadzi promocji tych materiałów ( np. bannerów ) na pierwszych stronach, opisu
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zasad korzystania z nich itd. Nietrudno sobie wyobrazić, że niewielka zmiana w tym
zakresie mogłaby znacząco pomóc np. jednostkom administracji samorządowej, które
muszą przygotowywać takie informacje samodzielnie, a nie wiedzą zapewne, że są one
dostępne na stronach KZGW czy RCB.

5.4.2. Analiza treści publikowanych na wybranych stronach
internetowych
Analiza treści według ustalonych kategorii tematycznych
Kolejnym przedmiotem analizy były treści publikowane na stronach internetowych
badanych instytucji ( tab. 5.18 ). Analizę tę oparto na kategoryzacji pojawiających się
na stronach treści dotyczących kilku elementów ryzyka powodziowego : zagrożenia,
ekspozycji i wrażliwości przy użyciu skali oceny od 1 do 5 ( 1 – mało treści lub treści
mało istotne, 5 – dużo treści lub treści bardzo istotne ). Ponadto przeanalizowano kategorie informacji o powodzi, jakie instytucje te oferowały swoim odbiorcom : wiadomości o regulacjach prawnych, wytyczne, poradniki, dobre przykłady oraz informacje
o potencjalnych źródłach finansowania.
Wyniki analizy pokazują naturalny, wynikający z kompetencji podział instytucji
na dwie grupy : te, które zajmują się zarządzaniem ryzykiem powodziowym ( głównie w zakresie prewencji ), i te, których kompetencje dotyczą raczej reagowania na
powodzie. Informacje publikowane na stronach obu tych grup są zupełnie inne.
W pierwszej grupie, która obejmuje KZGW i regionalne zarządy gospodarki wodnej, istotną rolę odgrywają tematy związane z dwoma elementami ryzyka powodziowego : zagrożeniem i ekspozycją. Są to przede wszystkim informacje zawarte na
mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego publikowane przez KZGW oraz w studiach zagrożenia powodziowego przygotowanych przez poszczególne RZGW. W drugiej grupie tematyka publikacji dotyczy wrażliwości zagrożonych społeczności i obejmuje głównie poradniki przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa czy Komendę Główną PSP.
Nie jest to jedyna różnica między tymi grupami. W wypadku pierwszej grupy
dominuje informacja o zagrożeniu powodziowym i obiektach, które na terenach zalewowych się znajdują, niewiele jest natomiast porad ( z wyjątkiem materiałów KZGW
dla szkół ), jak można ograniczać zagrożenie w tych dziedzinach. W drugiej grupie
nie ma raczej informacji o skali wrażliwości obszarów czy różnych typów obiektów,
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Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Krakowie

Komenda Główna Państwowej
Straży Pożarnej

Główny Inspektor Sanitarny Kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Tab. 5.18. Ocena treści publikowanych na wybranych stronach internetowych

Elementy ryzyka
Zagrożenie

0

0

1

5

4

0

0

3

3

Ekspozycja

0

0

0

5

0

0

0

2

2

Wrażliwość

2

0

5

4

4

0

1

1

1

Podstawy prawne

5

2

5

4

0

0

0

2

0

Wytyczne

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Poradniki

2

0

5

4

1

0

0,5

0

0

Formy przekazu

Dobre przykłady

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Źródła finansowania

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dane źródłowe
i informacje

0

0

5

5

5

0

4

4

4

Źródło : badania własne.

można znaleźć natomiast porady, jak przygotować się do reagowania na zagrożenie
i na co zwracać uwagę w trakcie powodzi i zaraz po niej. Mówiąc najkrócej : w pierwszym wypadku zdefiniowano problem, a nie ma porad, w drugim – nie określono problemu, ale podsuwa się porady.
Stanowi to zapewne, przynajmniej po części, konsekwencję dominującej wciąż
w Polsce „ filozofii ” ograniczania ryzyka powodziowego : prewencją zajmuje się
państwo, chroniąc zagrożone społeczności wałami i zbiornikami, a reagowanie
to domena mieszkańców. Innym czynnikiem, który determinuje takie, a nie inne
informacje na stronach instytucji, jest z pewnością brak tradycji współpracy międzyinstytucjonalnej nienarzuconej przepisami, ale opartej na wspólnocie celów.
W rezultacie poszczególne instytucje, mimo że mają wspólny cel, nie współpracują
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z sobą, czego widomym przykładem jest choćby zupełny brak linków do materiałów
publikowanych na witrynach innych instytucji.
Analiza treści stron internetowych na podstawie wybranych przykładów
By opisać metody stosowane w komunikacji instytucji szczebla centralnego z różnymi
grupami odbiorców, warto spróbować scharakteryzować ten problem na wybranych
przykładach. Komunikacja jest dość złożonym procesem, dlatego analiza pojedynczych tekstów, ich stylu czy zgodności z zasadami nie wyczerpuje problemu. Zdarza się
bowiem, że sama ilość czy różnorodność informacji udostępnianych na stronach tych
instytucji niekoniecznie idzie w parze ze skutecznością tych działań. Nie z powodu
obiektywnych przeszkód, ale zazwyczaj ze względu na źle zaprojektowany proces
komunikacji lub potraktowanie tego procesu w sposób bardzo formalny.
Do analizy wybrano dwa przykłady akcji informacyjnych, odnoszących się do działań komunikacyjnych administracji wodnej, czyli KZGW i RZGW.
Pierwszy przykład dotyczy komunikacji zagrożenia i ryzyka powodziowego dla
mieszkańców terenów zagrożonych. W tekstach na temat map podkreśla się znaczenie
udostępnienia map zagrożenia i ryzyka powodziowego, jako podstawy świadomego
inwestowania przez prywatnych ludzi. Na zlecenie KZGW powstał system udostępniania tych map mieszkańcom.
Drugi przykład dotyczy konsultacji społecznych planów zarządzania ryzykiem
powodziowym, jakie zostały przeprowadzone od grudnia 2014 do połowy 2015 r.
Konsultacje te wsparto wieloma działaniami : ulotkami, broszurami, stronami w internecie, umieszczaniem klipów filmowych w Multikinie i Cinema City itp.
Podstawy metodyczne opisu przypadków
O skuteczności komunikacji decyduje w praktyce spełnienie kilku czy kilkunastu
parametrów. W przeprowadzonych analizach wykorzystano następujące kryteria skuteczności komunikacji zaproponowane przez Tomasza Gobana-Klasa ( 1999 ) :
–– użyteczność – informacja musi treściowo odpowiadać pewnej potrzebie związanej
z podjęciem konkretnej decyzji,
–– dostępność – informacja musi być rozpowszechniona w kręgu właściwych użytkowników, musi być łatwo dla nich osiągalna, a dostęp do niej powinien być w miarę tani,
–– operatywność – informacja musi być aktualna, uzyskana na czas, na ogół szybko,
–– trafność – informacja musi być adekwatna, dotyczyć danej kwestii, nie pomijać
istotnych elementów,
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–– zrozumiałość – informacja musi być podana we właściwym języku, przystępna,
–– prawdziwość – informacja musi przedstawiać sprawy zgodnie z rzeczywistością,
nazywać rzeczy po imieniu,
–– wiarygodność – informacja musi pochodzić z wiarygodnego źródła,
–– rzetelność – informacja musi dokładnie i starannie przedstawiać swój przedmiot,
–– systemowość – informacja musi być cząstką szerszej struktury poznawczej, dać się
włączyć w ramy ogólniejszej koncepcji teoretycznej,
–– weryfikowalność – informacja powinna być możliwa do sprawdzenia, uzupełnienia,
pogłębienia, rozszerzenia.
Przypadek 1. Informowanie obywateli o zagrożeniu powodziowym
Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego według KZGW mają służyć różnym
celom – jednym z ważniejszych jest wspomaganie mieszkańców w decyzjach dotyczących lokalizacji inwestycji, np. budowy domu. W tekście opublikowanym na stronach
projektu ISOK ( http : /  / www.isok.gov.pl / pl / mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapyryzyka-powodziowego ) ten element został podkreślony :
Udostępnienie informacji o obszarach zagrożonych powodzią i poziomie tego zagrożenia,
jak również wskazanie, jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem powodzi na danym obszarze,
z pewnością przyczyni się do podejmowania przez mieszkańców, jak również władze lokalne,
świadomych decyzji odnośnie do lokalizacji inwestycji. Każdy obywatel może sprawdzić, czy
zamieszkuje obszar zagrożony powodzią, a jeśli tak, to jak bardzo jest zagrożony.

W celu sprawdzenia, w jakim stopniu same mapy, ich opis i sposób udostępnienia
mogą pomóc inwestorom w ich działaniach, użyto opisanych wyżej kryteriów skuteczności komunikacji ( Goban-Klas 1999 ; tab. 5.19 ).
Na podstawie tej analizy trzeba ocenić bardzo krytycznie organizację procesu
komunikacji zagrożenia powodziowego mieszkańcom w takiej postaci, w jakiej została
zorganizowana przez administrację wodną. Jeśli nawet założymy, że mapy zagrożenia
powodziowego są materiałem rzetelnym – prezentującym różne scenariusze zagrożenia, że wykonane zostały one zgodnie z najnowszą wiedzą i za pomocą najlepszych
narzędzi, to sposób ich upublicznienia, zastosowane metody dostępu do map oraz
brak opisu, czym są i do czego służą, trudno zaakceptować. Uzasadnione wydaje się
podejrzenie, że przy tworzeniu tego systemu nikt nie analizował, do kogo on jest adresowany, ani jakie są możliwości percepcji i potrzeby potencjalnych grup odbiorców.
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Tab. 5.19. Ocena systemu udostępniania map zagrożenia i ryzyka powodziowego według kryteriów skuteczności komunikacji Tomasza Gobana-Klasa
Kryterium
Użyteczność
( informacja musi
treściowo odpowiadać
pewnej potrzebie
związanej z podjęciem
konkretnej decyzji )
Dostępność
( informacja musi być
osiągalna
dla zainteresowanej
osoby, co oznacza,
że musi być
rozpowszechniona
w kręgu właściwych
użytkowników )
Trafność
( informacja musi być
adekwatna, dotyczyć
danej kwestii, nie
pomijać istotnych
elementów )
Zrozumiałość
( informacja musi być
podana we właściwym
języku, przystępna )

Opis – ocena wyrażona słownie
Użyteczność dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów mają
wyłącznie mapy zagrożenia. Problem w tym, że mapy przygotowano
dla trzech wód prawdopodobnych i nie dodano objaśnień,
jak te mapy mogą pomóc w podjęciu decyzji o lokalizacji np. domu.
Nie ma informacji, jakich obiektów i w jakich strefach nie powinno się
budować. W tym kontekście mapy udostępnione w internecie są mało
użyteczne dla mieszkańców.
Znalezienie interesującego obszaru ( mapy ) dla użytkownika może
sprawiać problemy. Szukając miejscowości Wilków przez wyszukiwarkę,
znajdujemy ją na 55 miejscu listy : wcześniej występują Wilkowa,
Gunów-Wilków itd. Potem należy odpowiedzieć na wiele pytań,
np. czy interesuje ich mapa zagrożenia czy ryzyka powodziowego,
czy chcą obejrzeć mapę dla powodzi o prawdopodobieństwie
wystąpienia 10 %, 1 %, czy 0,2 %, czy interesuje mnie scenariusz
zniszczenia albo uszkodzenia wału itd. Są to pytania ograniczające
dostępność map dla zwykłych ludzi, ponieważ większość z nich nie
rozumie tych pytań.
Przeglądając oferowany ludziom zasób map, łatwo zauważyć,
że mapy adekwatne do ich problemów są wymieszane z mapami
niezawierającymi przydatnych informacji. Dla zdefiniowanych wcześniej
celów, czyli stwierdzenia, czy się mieszka w strefie zagrożenia
powodziowego albo czy gdzieś inwestować bądź nie, nie są potrzebne
mapy ryzyka powodziowego lub mapy różnych form katastrof wałów.
A one zajmują ⅔ całego zasobu. Może nawet znacznie więcej.
To stwarza informacyjny chaos.
Mapy zagrożenia powodziowego przygotowano na podkładzie
ortofotomapy zamiast zwykłego podkładu kartograficznego, co obniża
znacznie ich czytelność. Dodatkowo opis map zamieszczony
na stronach ISOK jest napisany bardzo trudnym językiem –
niezrozumiałym dla niespecjalistów. I właściwie nie zawiera informacji
o tym, co znajduje się na mapach, jak je rozumieć i jak ich używać.

Ocena
( skala 1 – 5 )

3

2

3

3

Prawdziwość
( informacja musi
przedstawiać sprawy
zgodnie
z rzeczywistością,
nazywać rzeczy
po imieniu )

Brak kampanii informacyjnej spowodował, że w świadomości publicznej
ugruntowana jest opinia samorządów, że mapy nie są aktualne. Wynika
to z braku wiedzy, że mapy, co jest naturalne, nie mogą być aktualne.
Zostały przygotowane na podstawie danych z 2012 r., więc nie zawierają
nic, co zostało zrobione później.

3

Wiarygodność
( informacja musi
pochodzić
z wiarygodnego źródła )

W praktyce można odnieść wrażenie, że mapy nie są firmowane przez
KZGW, ale przez projekt ISOK. To nie sprzyja ich wiarygodności –
projekty to byty z założenia okresowe. Pomimo że za ich przygotowanie
i dystrybucję odpowiada prezes KZGW informacja ta nie jest mocno
wypunktowana. To nie buduje wiarygodności rozpowszechnianej
informacji.

2
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Kryterium
Rzetelność
( informacja musi
dokładnie
i starannie przedstawiać
swój przedmiot )
Systemowość
( informacja musi
być cząstką szerszej
struktury poznawczej,
dać się włączyć w ramy
ogólniejszej koncepcji
teoretycznej )
Weryfikowalność
( informacja powinna
być możliwa do
sprawdzenia,
uzupełnienia,
pogłębienia,
rozszerzenia )

Opis – ocena wyrażona słownie

Ocena
( skala 1 – 5 )

Rzetelność to dokładność i staranność wykonania zadania –
w wypadku systemu informowania o zagrożeniu powodziowym
nie jest to cecha dominująca. Mapy zagrożenia można uznać za
rzetelne, ale cały system, czyli ich opis, dostęp do map,
ich czytelność z pewnością nie wyróżniają się starannością.

2

Brak tekstów i opisów map zagrożenia i ryzyka powodziowego
jako podstawy podejmowania decyzji w ograniczaniu ryzyka
powodziowego, począwszy od decyzji indywidualnych,
a skończywszy na decyzjach podejmowanych na wyższych
szczeblach administracji państwowej.

1

Brak dodatkowych źródeł informacji o mapach umożliwiających
użytkownikom ich zrozumienie. Brak przykładów rozwiązań z innych
krajów. Brak map dotyczących historycznych zalewów powodziowych.

1

Suma
Średnia

20
2,22

Źródło : badania własne.

W konsekwencji zaproponowany przez administrację system w praktyce nie ułatwia
dostępu do map ani ich zrozumienia przez zagrożonych mieszkańców lub potencjalnych inwestorów zainteresowanych tymi terenami.
Przypadek 2. Konsultacje społeczne ( grupy nieinstytucjonalne ) planów
zarządzania ryzykiem powodziowym
Na konsultacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym przeznaczono ( zgodnie
z przepisami ) pół roku : od 22 grudnia 2014 r. do 22 czerwca 2015 r. W dokumentach dotyczących konsultacji ( TESTA 2015 ) szeroko opisano, co rozumiano przez ten
termin i jakie działania podjęto. W przywołanym dokumencie zawarto następujące
stwierdzenie :
Zgodnie z wymogami polskich i międzynarodowych aktów prawnych ( Dyrektywa
Powodziowa i Ustawa Prawo wodne ), a także w oparciu o Metodykę opracowywania
Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Obszarów Dorzeczy i Regionów Wodnych
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( wersja 2.00, listopad 2014 ) we wszystkich etapach planowania zapewniono udział przedstawicieli różnych grup społecznych, tzw. interesariuszy. Włączenie interesariuszy do procesu
opracowywania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, przede wszystkim podczas
formułowania celów i priorytetów oraz definiowania i akceptowania rozwiązań, warunkowało skuteczność prowadzonych działań. Przyjęte w PZRP rozwiązania, oparte na prawidłowej diagnozie problemów, są wynikiem dialogu między społeczeństwem a ekspertami
opracowującymi Plany.

Przewidywano różne formy udziału społecznego : aktywny udział części interesariuszy w przygotowaniu planów oraz konsultacje społeczne po ich sporządzeniu.
W celu realizacji pierwszego rodzaju udziału społecznego powołano 51 Zespołów
Planistycznych Zlewni, 9 Grup Planistycznych dla Obszarów Dorzeczy i Regionów
Wodnych oraz 9 Komitetów Sterujących dla Obszarów Dorzeczy i Regionów Wodnych.
W zespołach tych uczestniczyły następujące grupy interesariuszy :
–– instytucje posiadające w swych kompetencjach realizację działań mających na celu
minimalizację ryzyka powodziowego,
–– samorządy z racji ich kompetencji i obowiązków związanych z planowaniem
i ochroną mieszkańców przed skutkami katastrof,
–– zagrożeni właściciele nieruchomości i obiektów z racji ich kompetencji w zakresie
przygotowania obiektów do powodzi ( prewencja, reagowanie i likwidacja skutków ),
a także ze względu na możliwość ich wpływu na ograniczenie lub wzrost zagrożenia
powodziowego przez zagospodarowanie gruntów,
–– organizacje, w tym pozarządowe, reprezentujące różne interesy, w tym środowisk
ekologicznych oraz mieszkańców i właścicieli nieruchomości i obiektów,
–– środowiska naukowe.
Od grudnia 2014 r. do czerwca 2015 r. przeprowadzono jedno spotkanie Komitetu
Sterującego Obszarów Dorzeczy, jedno spotkanie Grupy Planistycznej Obszarów
Dorzeczy, 12 spotkań Komitetów Sterujących Regionów Wodnych, 14 spotkań Grup
Planistycznych Regionów Wodnych oraz 94 spotkania Zespołów Planistycznych Zlewni.
Konsultacje, czyli kontakty z szeroko rozumianym społeczeństwem, prowadzono,
stosując wiele różnorodnych metod. Według raportu na temat konsultacji ( TESTA
2015 ) wśród tych działań znalazły się :
1. Konferencje – spotkania z zainteresowanymi stronami w ramach dorzeczy
i regionów wodnych, których celem było rozpowszechnianie informacji o Planach
Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz włączenie zainteresowanych stron
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w proces konsultacyjny. Zorganizowano siedem konferencji regionalnych (Warszawa,
Szczecin, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Gliwice) i jedną konferencję ogólnopolską, w Warszawie.
2. Spotkania konsultacyjne – forma konsultacji na poziomie regionów wodnych
i obszarów dorzeczy mająca na celu weryfikację pojawiających się problemów,
niezgodności, uwag w zakresie przygotowywania projektów planów w grupach
eksperckich. W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych odbyło się 21
spotkań. Trzy spotkania poświęcono obszarom dorzeczy, a 18 spotkań przeprowadzono na poziomie regionów wodnych.
3. Forum Wodne – dwudniowe spotkanie w Warszawie ( czerwiec 2015 r. ), którego
głównym celem był rozwój dialogu między środowiskami zainteresowanymi gospodarowaniem wodami w Polsce. Spotkanie to miało być platformą wymiany informacji między ekspertami a decydentami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną
w Polsce, i było poświęcone Planom Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, ich
celom, zidentyfikowanym problemom na obszarach dorzeczy i dyskusji na temat
możliwych do wdrożenia działań ograniczających ryzyko powodziowe, a także
aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami.
4. Spotkania fokusowe – w 2015 r. zrealizowano 12 spotkań poświęconych projektom
PZRP ( badania jakościowe ). W badaniach wzięło udział łącznie 96 osób : mieszkańcy terenów objętych PZRP oraz osoby inwestujące na tych terenach, posiadające
tam nieruchomości lub firmy. Badania ukazały doświadczenia i wiedzę na temat
powodzi oraz oczekiwania ( w stosunku do władz ) w zakresie ograniczania negatywnych skutków powodzi, a także sposób postrzegania prowadzonych obecnie
działań.
5. Badanie internetowe – badanie ilościowe zostało zrealizowane w 2015 r. ( KZGW
2015 a ) i służyło poznaniu poziomu wiedzy Polaków na temat zarządzania ryzykiem
powodziowym. Wykonawca poddał badaniu 1300 osób, mieszkańców gmin zagrożonych powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia 1 % wynikającym z map
zagrożenia i ryzyka powodziowego. Tak duża próba pozwoliła na skwantyfikowanie
zjawisk, o których dyskutowano podczas badań jakościowych.
Ponadto rozpowszechniono ankietę ( KZGW 2015 b ) dotyczącą planów zarządzania
ryzykiem powodziowym, udostępniając formularz internetowy na witrynie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, drukowany w siedzibach poszczególnych RZGW oraz w broszurze poświęconej planom zarządzania ryzykiem powodziowym. Można go było dostarczyć :
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–– drogą pocztową na adres siedziby Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i siedzib
regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
–– mailowo na adresy pocztowe Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
–– osobiście w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub regionalnych
zarządów gospodarki wodnej,
–– podczas spotkań konsultacyjnych i konferencji ( przez udostępnienie papierowych
formularzy ).
Przedsięwzięcia te uzupełniono dodatkowymi działaniami informacyjnymi adresowanymi do różnych grup interesariuszy. Powstały bowiem :
–– witryna internetowa www.powodz.gov.pl, na której umieszczano aktualne informacje na temat planów, spotkań, konsultacji itd., przygotowano również materiał
filmowy reklamujący stronę ; w rezultacie na witrynie zanotowano prawie 23 mln
kliknięć,
–– broszura na temat planów zarządzania ryzykiem powodziowym, wydana w nakładzie 20 tys. egzemplarzy oraz rozdystrybuowana do instytucji w całej Polsce,
m.in. : do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, bibliotek publicznych
oraz wybranych instytucji rządowych powiązanych z zarządzaniem ryzykiem
powodziowym,
–– kartki pocztowe, które zachęcały do zainteresowania się tematyką powodziową
i sprawdzenia, czy się jest zagrożonym ; wydrukowano ich 850 sztuk i rozdysponowano w czasie spotkań konsultacyjnych oraz rozesłano do szkół i bibliotek
publicznych ;
–– film reklamowy przedstawiający problem zagrożenia powodziowego i planów zarządzania ryzykiem powodziowym, udostępniony na stronie www.powodz.gov.pl
oraz na oficjalnym kanale KZGW w serwisie YouTube. Był również emitowany
w sieci Multikino w całej Polsce oraz Cinema City w Gliwicach ( łącznie 76 tys.
widzów ),
–– promocja problemu zagrożenia powodziowego i planów w mediach lokalnych
i ogólnopolskich.
Podsumowując, można powiedzieć, że akcja miała ogromny zasięg i rozmach.
Zaangażowanych w nią było wiele osób, które w jej realizację włożyły duży wysiłek.
Powstaje pytanie, jak ten proces komunikacji z mieszkańcami wyglądał z punktu
widzenia kryteriów zaproponowanych przez cytowanego wcześniej Gobana-Klasa
( tab. 5.20 ).
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Tab. 5.20. Ocena systemu konsultacji społecznych planów zarządzania ryzykiem powodziowym
według kryteriów skuteczności komunikacji Tomasza Gobana-Klasa

Kryterium
Użyteczność
( informacja musi treściowo
odpowiadać pewnej
potrzebie związanej
z podjęciem konkretnej
decyzji )
Dostępność
( informacja musi
być osiągalna dla
zainteresowanej osoby,
co oznacza, że musi być
rozpowszechniona w kręgu
właściwych użytkowników )

Opis – ocena wyrażona słownie

Ocena
( skala 1 – 5 )

W planach zarządzania ryzykiem powodziowym nie przewidziano
działań dla zwykłych ludzi zagrożonych powodzią ( czy właścicieli
nieruchomości ) lub narzędzi wpływających na ich aktywność.
Są oni co najwyżej biernymi beneficjentami planów lub
odbiorcami informacji i działań edukacyjnych. W tej sytuacji
plany nie pomagają im w podjęciu jakichś decyzji.

1

Projekty planów są w praktyce niedostępne dla zwykłych ludzi.
Z kilku powodów : a ) teksty planów wraz z załącznikami mają
ogromną objętość, np. plan dorzecza Wisły to ponad 960 Mb,
plan górnej Odry to 125 Mb, b ) dokumenty liczyły po kilkaset
stron ( plan Wisły wraz z załącznikami około 700 stron ), c ) plany
w wersji papierowej dostępne były tylko w siedzibach RZGW.

1

W planach zarządzania ryzykiem powodziowym nie ma właściwie
elementów, które mogłyby być konsultowane przez ogół
społeczeństwa czy zagrożone osoby. Dokumenty nie pokazują,
jakie działania wpłyną na zmniejszenie ryzyka powodziowego
w gminie, która takiemu ryzyku podlega. Nie mówią też
o oczekiwanej aktywności osób zamieszkujących te tereny
czy właścicieli nieruchomości na tych obszarach.
Dokumenty, czyli projekty planów zarządzania ryzykiem
powodziowym, ich streszczenia w tzw. języku nietechnicznym
oraz broszury o planach, napisano językiem niezrozumiałym lub
Zrozumiałość
słabo zrozumiałym dla zwykłych ludzi oraz na dużym poziomie
( informacja musi być podana
ogólności ; wg aplikacji „ Jasnopis ” ( Gruszczyński i in. 2015 )
we właściwym języku,
są to teksty skrajnie trudne do zrozumienia dla niefachowców.
przystępna )
Podobne opinie na temat broszury o planach mieli uczestnicy
konsultacji, które objęły 12 dziewięcioosobowych grup
zagrożonych osób.
Przyjęte metodyki i zapisy w PZRP przewidywały udział wielu
podmiotów w przygotowaniu planów. Powołano
51 Zespołów Planistycznych Zlewni, 9 Grup Planistycznych
dla Obszarów Dorzeczy i Regionów Wodnych oraz 9 Komitetów
Sterujących dla Obszarów Dorzeczy i Regionów Wodnych.
Prawdziwość
Żadne spotkanie tych komitetów nie odbyło się w czasie,
( informacja musi
gdy plany były przygotowywane. Do spotkań tych komitetów
przedstawiać sprawy zgodnie doszło po udostępnieniu projektów planów do konsultacji,
z rzeczywistością, nazywać czyli od grudnia 2014 do czerwca 2015 r. Nie było więc ani
„ dialogu społecznego ”, ani „ udziału różnych grup społecznych
rzeczy po imieniu )
w procesie planowania ”. Badania ilościowe i jakościowe,
które mogły wpłynąć na plany i jakość tekstów ( np. broszury ),
przeprowadzono w kwietniu 2015 r., czyli pod koniec konsultacji
oraz po wydrukowaniu broszur, a udostępniono je publicznie
w sierpniu 2015 r. ( po zakończeniu konsultacji ).
Trafność
( informacja musi być
adekwatna, dotyczyć danej
kwestii, nie pomijać istotnych
elementów )

2

1

1
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Kryterium

Opis – ocena wyrażona słownie

Odpowiedzialne za przygotowanie planów instytucje nie są
w ogóle uzewnętrzniane. Plany i materiały konsultacyjne są
dostępne na stronach www.powodz.gov.pl, gdzie KZGW, główny
Wiarygodność
koordynator planów, pojawia się tylko w zakładce „ Kontakt ”.
( informacja musi pochodzić
Na stronie głównej KZGW w zakładce „ Materiały informacyjne ”
z wiarygodnego źródła )
nie ma linku do materiałów o PZRP. KZGW nie firmuje wyraźnie
tych dokumentów, zresztą RZGW, które są odpowiedzialne za
plany dla regionów, również prawie nie.
Ankieta konsultacyjna i badania wiedzy ludzi o powodzi
prowadzono w takim momencie, że uniemożliwiały uwzględnienie
Rzetelność
w końcowym dokumencie planistycznym informacji o tym,
( informacja musi dokładnie
jakie problemy wg mieszkańców występują lokalnie i które
z nich uważają oni za najważniejsze. Na etapie konsultacji
i starannie przedstawiać
swój przedmiot )
nie wyjaśniono, jak traktowane będą nadsyłane uwagi czy
propozycje. Pozytywną cechą tych konsultacji było to, że
zarówno pytania, jak i odpowiedzi zostały opublikowane.
Ani plany, ani broszura nie zawierały tekstu na temat strategii
Systemowość
zarządzania ryzykiem powodziowym, w którym określono by
( informacja musi być
oczekiwane role różnych podmiotów w tym zakresie. Nie ma też
cząstką szerszej struktury
praktycznie opisu struktury wdrożenia planów i spodziewanych
poznawczej, dać się
efektów. Zwykłym ludziom może być trudno zrozumieć, jaką
włączyć w ramy ogólniejszej
funkcję pełnią te plany. Pokazują to zresztą wyniki dyskusji
koncepcji teoretycznej )
fokusowych zorganizowane w ramach konsultacji.
Przez większą część okresu przeznaczonego na konsultacje nie
było dostępu do map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Zostały
Weryfikowalność ( informacja opublikowane dopiero 4 miesiące po rozpoczęciu konsultacji,
czyli dwa miesiące przed ich końcem. Wyniki przeprowadzonych
powinna być możliwa do
sprawdzenia, uzupełnienia,
badań na temat postrzegania zagrożenia powodziowego, źródeł
pogłębienia, rozszerzenia )
powodzi i roli mieszkańców, które mogły być elementami planów,
opublikowano dopiero w sierpniu 2015 r., czyli kilka miesięcy po
zakończeniu konsultacji.
Suma
Średnia

Ocena
( skala 1 – 5 )

2

2

1

2

13
1,44

Źródło : badania własne.

Włożono ogromny wysiłek i wydano duże środki na zapewnienie udziału społecznego przy opracowywaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Dowodzą
tego opisane wcześniej działania podjęte w latach 2014 i 2015. Obserwując jednak
przebieg konsultacji w jej poszczególnych fazach i biorąc pod uwagę oceny dokonane według opisanych wcześniej kryteriów, można odnieść wrażenie, że podjęte
działania komunikacyjne z mieszkańcami nie spełniły funkcji, jaką im przypisywano.
Był to raczej zbiór odrębnych działań niewpływających w żaden sposób na poprawę
planów poprzez uwzględnienie w nich punktów widzenia i interesów mieszkańców,
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którzy brali udział w tych konsultacjach. W konsekwencji mieszkańcy zgłosili znikomą liczbę uwag w ciągu 6 miesięcy, np. w regionie wodnym Górnej Wisły odnotowano 45 uwag, czyli 4 % wszystkich, a w regionie Górnej Odry – jedną uwagę, czyli
( też 4 % ). W całej Polsce tych uwag było również niewiele, gdyż 108. W stosunku do
skali działań, jakie zostały podjęte : budowy strony w internecie, promocji tej strony
poprzez klipy filmowe w Multikinie, Cinema City, publikacji prasowych, organizacji
wielu różnych spotkań, należy taki wynik uznać za porażkę.
Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele, ale z pewnością główną przyczyną
jest potraktowanie poszczególnych przedsięwzięć jako niezależnych, niepowiązanych
ze sobą, a nie jako systemu działań, który musi być realizowany w danym celu, a więc
w pewnym porządku i w określonej kolejności. Ukazuje to harmonogram zrealizowanych w rzeczywistości działań :
–– 22 grudnia 2014 r. – umieszczenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym na
stronie www.powodz.gov.pl,
–– marzec 2015 r. – rozesłanie 20 tys. egzemplarzy broszury informacyjnej na temat
planów, która w skróconej formie miała informować o planach w czasie konsultacji,
–– 26 marca–17 kwietnia 2015 r. – badanie percepcji zagrożenia powodziowego przez
mieszkańców, ich roli w ograniczaniu skutków ( materiały przydatne przy tworzeniu
planów ) oraz ocena broszury jako nośnika informacji o planach przez odbiorców
( 12 spotkań po dziewięć osób zagrożonych powodzią ) – publikacja raportu na ten
temat w sierpniu 2015 r.,
–– 10 – 15 kwietnia 2015 r. – badania 1300 osób na temat wiedzy Polaków na temat
zarządzania ryzykiem powodziowym i działań minimalizujących skutki ( materiały
mogły być przydatne przy tworzeniu planów ),
–– 15 kwietnia 2015 r. – udostępnienie w internecie map zagrożenia i ryzyka powodziowego – podstawy planów zarządzania ryzykiem powodziowym ( informacje podstawowe dla zrozumienia planów ),
–– 22 czerwca 2015 r. – zakończenie konsultacji planów zarządzanie ryzykiem
powodziowym.
Jednym z przykładów obrazujących absurdalność działań, wynikającą z niewłaściwej kolejności przedsięwzięć, jest broszura. Jej tekst i formę poddano wnikliwej ocenie
i krytyce, zajmując tym czas i uwagę 12 dziewięcioosobowych grup. Miało to wpłynąć
na udoskonalenie tej broszury tak, by była lepiej zrozumiała dla odbiorców. Niestety
uwag nigdy nie wykorzystano, bo broszurę wcześniej rozesłano w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy.
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5.4.3. Dostępność i czytelność tekstów publikowanych w internecie
Do oceny użyteczności stron instytucji związanych z ograniczaniem ryzyka powodziowego użyto trzech wskaźników :
–– dostępu do informacji – opisującego, w jaki sposób instytucje udostępniają swoje
informacje oraz w jakim stopniu ułatwiają użytkownikom dotarcie do nich,
–– dostępu do stron przez osoby niepełnosprawne – opisującego stopień spełnienia
międzynarodowych wytycznych ( np. rekomendacje konsorcjum W3C ) oraz wymagań zawartych w polskim prawie,
–– czytelności lub „ mglistości ” – opisującego ocenę złożoności tekstu dla czytelnika,
wyrażoną bądź wskaźnikiem czytelności Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej
w Warszawie ( Gruszczyński i in. 2015 ), bądź wskaźnikiem mglistości tekstu
Gunninga ( Gunning 1952 ).
Wskaźniki dostępu do informacji
Przyjęto trzy grupy wskaźników użyteczności stron, charakteryzujące je z punktu
widzenia łatwości dostępu do informacji oraz różnych form otwartości instytucji na
potrzeby informacyjne potencjalnych użytkowników. Zestawienie informacji dotyczących poziomu spełnienia przez analizowane strony według wymienionych poniżej
kryteriów zawiera tabela 5.21. Są to :
–– narzędzia ułatwiające szukanie informacji na stronach internetowych, obejmujące wyszukiwarki informacji, mapy strony i zestawy najczęściej zadawanych
pytań,
–– narzędzia informacyjne, obejmujące biuletyn informacyjny ( tzw. newsletter ) oraz
narzędzia ułatwiające pracę dziennikarzom ( np. kontakt z rzecznikiem prasowym
i materiały dla dziennikarzy ),
–– informacje o sposobach reakcji instytucji na wnoszone zapytania, petycje czy
skargi, obejmujące np. informacje o adresach, na które można wysłać pytania, petycje, skargi itd., oraz opisy sposobów traktowania tych zapytań i skarg przez instytucję, a także informacje o stanowiskach i kompetencjach pracowników wraz z numerami ich telefonów i e-mailami.
Analizując informacje zawarte w tabeli 5.21, można stwierdzić, że większość stron
internetowych jest wyposażona w narzędzia wyszukiwania informacji, zawiera przede
wszystkim opcję „ szukaj ” oraz „ mapę strony ”. Nie zawsze jednak te narzędzia umieszczono w widocznym miejscu na głównej stronie. Zdarzają się sytuacje, że trudno
je znaleźć – wchodzi się bowiem do nich z Biuletynu Informacji Publicznej. Opcja
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Źródło : badania własne.

tak
tak
tak
nie
tak

tak
tak
tak
tak
tak

tak
tak

tak

Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej

tak

tak

Mapa strony

tak

tak

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa
Komenda Główna Państwowej
Straży Pożarnej
Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Główny Inspektor Sanitarny Kraju
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Krakowie
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu

tak

Wyszukiwarka
informacji

Ministerstwo Środowiska

Instytucja

nie

tak

nie

nie

tak

nie

nie

nie

nie

Najczęściej
zadawane pytania
( FAQ )

tak

brak

nie

nie

tak

nie

nie

tak

nie

Newsletter

brak

rzecznik
szczegóły dot.
petycji

brak

rzecznik

rzecznik

rzecznik

brak

nie

podstawowe

nie

podstawowe

nie

rozbudowane

ograniczone

tak

ograniczone

nie

podstawowe –
wewnętrzne
rozporządzenie
brak

tak

tak

Adresy e-mailowe
i telefony
pracowników

podstawowe

szerokie

rzecznik + foto
ministrów
rzecznik

Informacje
o sposobie
kontaktu i reakcji
instytucji

Kontakt dla mediów

Tab. 5.21. Wyniki analizy stron internetowych z punktu widzenia łatwości szukania informacji
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„ Najczęściej zadawane pytania ” nie wydaje się zbyt popularna i pojawia się tylko na
stronach Komendy Głównej PSP i nie jest dostępna z głównej strony.
Z aktywnym udostępnianiem informacji, przez wysyłanie biuletynu dotyczącego
nowości bądź przez oferowanie kontaktu z rzecznikiem prasowym i materiałów specjalnie skierowanych do mediów, jest już znacznie gorzej. Tylko połowa instytucji daje
możliwość subskrypcji biuletynu informacyjnego ( newsletter ). Oferty dla mediów
właściwie nie ma : z jednej strony prawie wszystkie instytucje w zakładce „ Kontakt ”
podają numer telefonu rzecznika prasowego ( pięć instytucji na osiem ), ale nie udostępniają na swoich stronach żadnych gotowych materiałów przeznaczonych dla prasy :
notatek prasowych, wykresów czy choćby zdjęć. Jedynie Ministerstwo Środowiska oferuje dziennikarzom logo tejże instytucji i zdjęcia ministra i wiceministrów.
Ważną częścią informacji ułatwiających kontakt jest udostępnianie numerów telefonów czy adresów e-mailowych pracowników odpowiedzialnych za poszczególne
obszary działań oraz wyjaśnienie, w jaki sposób można wnosić swoje uwagi, skargi,
petycje czy propozycje i jak na zażalenia, wnioski instytucja standardowo reaguje.
Większość organów w obu sprawach podaje tylko podstawowe informacje. Dotyczą
one kontaktu z sekretariatami poszczególnych departamentów lub zasad przyjmowania skarg. Część instytucji podaje jednak rozbudowane informacje zarówno
w zakresie kontaktu z pracownikami, jak i zasad wnoszenia pomysłów, wniosków
czy petycji. Ministerstwo Środowiska poza telefonami i adresami e-mailowymi do
wszystkich departamentów i biur wyjaśnia również, jak mogą się umówić na spotkanie osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jednocześnie w BIP instytucja ta opisuje dość dokładnie, gdzie i w jaki sposób można złożyć skargi i wnioski. Podaje też zasady wnoszenia petycji do ministerstwa i udostępnia listy petycji
z poprzednich lat wraz z adnotacją, jak zostały one przez ministerstwo załatwione.
Jest to jednak praktyka rzadka.
Wskaźnik dostępności stron internetowych dla niepełnosprawnych
W 1994 r. powstało konsorcjum W3C ( The World Wide Web Consortium ), zrzeszające największe firmy i organizacje świata, które postawiły sobie zadanie stworzenia
pewnych standardów, jakich powinni przestrzegać autorzy budowanych stron internetowych. Jednym z dokumentów opracowanych przez te grupę jest Web Content
Accessibility Guidelines ( WCAG ) dotyczący dostępności treści witryn internetowych i stanowiący zbiór zasad, jakimi powinien się kierować twórca strony www, by
dostępne były one dla większości ludzi.
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Obecnie obowiązujące rekomendacje w wersji 2.0 ( Zadrożny 2014 ) zostały podzielone na cztery grupy :
–– percepcja – informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w dostępny dla nich sposób,
–– funkcjonalność – części interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być funkcjonalne ( powinny pozwalać na interakcję ),
–– zrozumiałość – treść oraz obsługa interfejsu użytkownika musi być zrozumiała,
–– rzetelność – treść musi być na tyle rzetelna, aby mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych klientów, włączając technologie asystujące.
Na podstawie tego dokumentu i art. 18 Ustawy o informatyzacji ( Dz.U. z 2005 r.
Nr 64, poz. 565 ) Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności ( Dz.U. z 2012 r., poz. 526 ). Potrzeba jego stworzenia została określona – w uzasadnieniu projektu Ustawy o informatyzacji – jako najważniejsza w celu
umożliwienia współdziałania odrębnych systemów informatycznych, które tworzono jako samodzielne systemy, służące do wykonywania danych zadań. W rozdziale I tego aktu prawnego w § 1 pkt 3 lit. d wskazano, że rozporządzenie to określa
minimalne wymagania dla systemów informatycznych, w tym sposoby zapewnienia
dostępu do zasobów informacji podmiotów publicznych dla osób niepełnosprawnych.
Dostosowanie się do wymagań tego rozporządzania miało nastąpić do 31 maja 2015 r.
Narzędziem umożliwiającym analizę stron i podstron internetowych z punktu widzenia spełnienia wymienionych wcześniej wymagań jest program UTILITIA (https:/  /www.
validator.utilitia.pl/ ). System ten analizuje 24 wskaźniki (podzielone na trzy grupy), które
mogą wpływać w mniejszym lub większym stopniu na dostęp do informacji zamieszczonych na stronach przez osoby z różnego rodzaju upośledzeniami (niedowidzenie, daltonizm, ślepota, brak koordynacji ruchowej itd.) lub bez wykształcenia.
Na podstawie analizy kodu źródłowego generowany jest raport ogólny, zawierający
ocenę w skali od 0,0 do 10,0 pkt, która określa poziom dostępności strony. Wartość
poniżej 5 pkt oznacza serwis niedostępny, między 5 a 6 pkt stronę internetową niedostępną w znacznym stopniu, między 6 a 7 pkt to strona niedostępna w stopniu umiarkowanym, między 7 a 8 pkt serwis dostępny z niewielkimi utrudnieniami, powyżej
8 pkt natomiast oznacza witrynę internetową w pełni dostępną. Wraz z tym ogólnym
raportem powstaje raport szczegółowy zawierający dokładne informacje na temat
odnalezionych błędów, a także wskazówki umożliwiające ich usunięcie. Wyniki dla
analiz stron instytucji przeprowadzone przy użyciu tego narzędzia ( validator.utilitia.pl )
zawiera tabela 5.22.
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Tab. 5.22. Wyniki analizy stron internetowych z punktu widzenia dostępu niepełnosprawnych
do informacji
Instytucja
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Wartość indeksu
( max 10 )
7,5
6,9
8,6

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

7,5

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

4,9

Pogodynka ( strona pogodowa IMGW )

6,9

Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej

8,3

Główny Inspektor Sanitarny Kraju

7,4

RZGW w Krakowie
RZGW we Wrocławiu

–
6,3

Opis stopnia dostępności serwisu dla osób
niepełnosprawnych
serwis jest dostępny dla niepełnosprawnych
z niewielkimi utrudnieniami
jest niedostępny dla niepełnosprawnych
w stopniu umiarkowanym
serwis spełnia warunki dostępności
serwis jest dostępny dla niepełnosprawnych
z niewielkimi utrudnieniami
serwis jest niedostępny dla niepełnosprawnych
jest niedostępny dla niepełnosprawnych
w stopniu umiarkowanym
serwis spełnia warunki dostępności
serwis jest dostępny dla niepełnosprawnych
z niewielkimi utrudnieniami
strona nie poddaje się analizie
serwis jest niedostępny w stopniu
umiarkowanym

Źródło : badania własne.

Jak widzimy z danych zamieszczonych w tej tabeli, niewiele instytucji związanych
z gospodarką wodną i ograniczaniem ryzyka powodziowego spełniło, mimo upływu
bez mała dwóch lat od wymaganego terminu, warunki dostępności swych stron dla
osób niepełnosprawnych. Oceny powyżej 8 pkt uzyskały tylko strony Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Większość serwisów spełnia te warunki tylko częściowo. Najgorzej wypadł serwis
główny IMGW, który jest w zasadzie niedostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Wskaźnik czytelności ( lub mglistości ) tekstu
Próby określenia dostępności ( czytelności ) tekstów dla osób z różnym poziomem
wykształcenia prowadzono od dawna. Opracowana w USA przez Roberta Gunninga
( 1952 ) na początku lat 50. metodyka określania wskaźnika mglistości tekstu ( tzw. fog
index, FOG ) pozwala ustalić, jaka jest dla czytelników skala trudności przygotowanego tekstu. Wskaźnik ten sugeruje, jakie czytelnik powinien mieć wykształcenie,
by dobrze zrozumieć tekst. Podstawowe założenie wskaźnika jest proste – łatwiejsze
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w zrozumieniu są krótkie wyrazy i krótkie zdania niż kwestie długie i rozbudowane.
W rezultacie metodyka FOG opiera się na analizie długości słów ( liczbie sylab )
i długości zdań ( liczbie wyrazów ) użytych w tekście. W przypadku języka polskiego
uznano, że słowa trudne to takie, które mają co najmniej 4 sylaby. Wzór na wartość
wskaźnika mglistości tekstu FOG ( tab. 5.23 ), sformułowany został następująco :
FOG = 0,4* ( [średnia liczba słów w zdaniu] + 100* [stosunek liczby słów trudnych
do wszystkich słów] ).
Tab. 5.23. Opis ocen używanych do wskaźnika mglistości tekstu FOG
FOG
1–6
7–9
10 – 12
13 – 15
16 – 17
18 i więcej

Interpretacja
język bardzo prosty, zrozumiały już dla uczniów szkoły podstawowej
język prosty, zrozumiały już dla uczniów gimnazjum
język dość prosty, zrozumiały już dla uczniów liceum
język dość trudny, zrozumiały dla studentów studiów licencjackich
język trudny, zrozumiały dla studentów studiów magisterskich
język bardzo trudny, zrozumiały dla magistrów i osób z wyższym wykształceniem

Źródło : Wikipedia.

Według danych z Wikipedii dziennik „ Fakt ” ma indeks czytelności FOG na poziomie około 7 ( jest zrozumiały dla gimnazjalistów ), tygodnik „ Newsweek ” około 12
( zrozumienie tekstów charakterystyczne dla poziomu szkoły średniej ), a przepisy
prawa mają FOG na poziomie 20 ( wymaga to ukończenia studiów, a nawet specjalistycznego wykształcenia ).
Podobną metodykę przyjął w Polsce Walery Pisarek ( 1969 ). Zaproponowany przez
niego wzór na stopień trudności tekstu był inny i brał pod uwagę przeciętną długość
zdania mierzoną w wyrazach oraz procent wyrazów czterosylabowych ( w wersji amerykańskiej były to wyrazy trzysylabowe ) lub dłuższych.
Do analizy stron instytucji zajmujących się ograniczaniem ryzyka powodziowego w projekcie wykorzystano program Jasnopis ( Gruszczyński i in. 2015 ), opierając się na przedstawionej wcześniej metodyce dostosowanej do polskich warunków
( tab. 5.24 ). Jasnopis jest programem komputerowym, który mierzy zrozumiałość
polskich tekstów. Powstał w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i jego podstawowa wersja jest udostępniona w internecie nieodpłatnie ( www.jasnopis.pl ).
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Tab. 5.24. Opis ocen używanych do wskaźnika czytelności tekstu według programu Jasnopis
Klasa

Opis klasy

1

tekst dziecinnie łatwy, zrozumiały dla ucznia klasy 1 – 3 szkoły podstawowej

2

tekst bardzo łatwy, zrozumiały dla ucznia klasy 3 – 6 szkoły podstawowej

3

tekst łatwy, zrozumiały dla przeciętnego Polaka po gimnazjum

4

tekst nieco trudniejszy, zrozumiały dla osób z wykształceniem średnim ( liceum ) lub mających duże
doświadczenie życiowe

5

tekst trudniejszy, zrozumiały dla ludzi wykształconych ( studia licencjackie lub inżynierskie )

6

tekst trudny w odbiorze dla przeciętnego Polaka, zrozumiały dla ludzi, którzy mają za sobą studia
magisterskie

7

tekst bardzo skomplikowany, fachowy, którego zrozumienie może wymagać wiedzy specjalistycznej
( doktoratu lub specjalizacji w dziedzinie, której dotyczy)

Źródło : Gruszczyński i in. 2015.

Program ten ułatwia też poprawianie tekstu, wskazując jego fragmenty wyraźnie
trudniejsze od pozostałych części, bardzo długie zdania, trudne słowa itd. Ukazuje
również przypisanie trudności tekstu we wspomnianej wcześniej skali FOG oraz wiele
statystyk tekstu.
Analizie poddano po kilka tekstów z każdej ze stron internetowych wybranych
instytucji ( w wersji ze stycznia 2017 r. ) :
–– tekst na temat zakresu działania instytucji ( znajdujący się w zakładce „ O nas ”, np.
na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zakładka „ O KZGW ” ), o ile taki
tekst umieszczono na stronie,
–– jeden z tekstów informacyjnych na temat zakresu działania instytucji,
–– tekst opisujący produkt jednoznacznie skierowany do jakiejś grupy odbiorców,
a jeśli takiego tekstu nie znaleziono, analizie poddawano tekst, który według autorów badania był adresowany do jakiejś grupy odbiorców – np. ze stron KZGW
wybrano tekst opisujący mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego.
Analiza wybranych losowo dokumentów wykazała, że język tekstów na witrynach
internetowych instytucji związanych z powodziami jest bardzo trudny ( tab. 5.25 ).
Wartość średnia wskaźnika Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej na poziomie
powyżej 6 oznacza, że rozumienie zamieszczonych na tych stronach tekstach wymaga
co najmniej wyższego wykształcenia, a nawet specjalistycznych studiów. Takie oceny
ma prawie 80 % analizowanych dokumentów. Podobny poziom „ mglistości ” tekstów
wskazuje wskaźnik FOG – średnia dla analizowanych tekstów przekracza 16, co oznacza, że są one zrozumiałe dla osób z wyższym wykształceniem.
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O RCB
Zadbaj o bezpieczeństwo podczas ferii
( aktualności )
Zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży –
podsumowanie działań służb MSWiA i Sił
Zbrojnych
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Historia pożarnictwa w Polsce
Porady – powódź
O ministerstwie
MŚ : PO I PSL odpowiedzialne za smog
w Polsce
Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
( PZRP )

Tytuł tekstu

Komenda Główna
Straży Pożarnej

13,1
20,8
18,5
21,2
16,7
15,3
15,7
14,3
15,9
16,3

7
7
5
7
6
7
6
7
6

21,8

5

7

http : /  / rcb.gov.pl / zabezpieczenie-swiatowych-dni-mlodziezypodsumowanie /

11,2

8,9
13,0
12,0
19,0

3

http : /  / rcb.gov.pl / zadbaj-o-bezpieczenstwo-podczas-ferii /

17,7

FOG ( brak
ograniczeń )

7
5
4
7

7

Ocena
( max 7 )

http : /  / rcb.gov.pl / o-rcb /

Adres tekstu

http : /  / www.straz.gov.pl / download4
http : /  / www.straz.gov.pl / panstwowa_straz_pozarna / w_dawnej_polsce
http : /  / www.straz.gov.pl / porady / powodz
https : /  / www.mos.gov.pl / o-ministerstwie /
https : /  / www.mos.gov.pl / aktualnosci / szczegoly / news / ms-po-i-pslMinisterstwo
odpowiedzialne-za-smog-w-polsce /
Środowiska
https : /  / www.mos.gov.pl / srodowisko / gospodarka-wodna / planyzarzadzania-ryzykiem-powodziowym /
https : /  / www.mswia.gov.pl / pl / bezpieczenstwo / przeciwdzialaniePrzeciwdziałanie Handlowi Ludzi
handl / 11668,Przeciwdzialanie-handlowi-ludzmi.html
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
Terroryzm – co robić w sytuacji zagrożenia
https : /  / mswia.gov.pl / pl / bezpieczenstwo / terroryzm-co-robic-w-s / 242,dok.
( poradnik )
html
http : /  / www.imgw.pl / index.php ?option=com_content&view=article&id=44
O IMGW
&Itemid=34
Instytut
http : /  / www.imgw.pl / index.php ?option=com_content&view=article&id=23
Oddziaływanie bodźców klimatycznych
Meteorologii
( środowiska atmosferycznego ) na człowieka 9&Itemid=273
i Gospodarki
Wodnej
O działalności polskiej meteorologii, hydrologii http : /  / www.imgw.pl / index.php ?option=com_content&view=article&id=58
i gospodarki wodnej
&Itemid=18
Radarowe produkty
http : /  / www.pogodynka.pl / radareuro
Zanieczyszczenia powietrza – opis podstaw
http : /  / smog.imgw.pl / content / desc
Pogodynka
prognozowania
http : /  / www.imgw.pl / index.php ?option=com_content&view=article&id=16
Historia Oddziału Kraków
6&Itemid=363

Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa

Instytucja

Tab. 5.25. Wyniki oceny wskaźnika czytelności wybranych tekstów ze stron internetowych
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Tytuł tekstu

Strategiczna ocena oddziaływania
na środowisko
Opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia
z marca 2011 r. pt. „ Bezpieczeństwo wodne
w budynkach ”
Szczepienia ochronne

Główny Inspektor Sanitarny

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Plan Gospodarowania Wodami

Komunikaty

Konsultacje społeczne

O RZGW – Kierownictwo

Charakterystyka obszaru działania

Źródło : badania własne.

Minimum
Suma punktów
Średnia

Główny Inspektor
Sanitarny Kraju

RZGW
we Wrocławiu

RZGW w Krakowie

Przeciwdziałanie korupcji

Zadania Prezesa KZGW
Krajowy Zarząd
Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego
Gospodarki Wodnej
Krajowe Forum Wodne – podsumowania
Mapy zagrożenia powodziowego i mapy
ryzyka powodziowego

Instytucja
http : /  / www.kzgw.gov.pl / pl / Zadania-Prezesa-KZGW.html
http : /  / www.kzgw.gov.pl / pl / Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html
http : /  / www.kzgw.gov.pl / pl / 132-Krajowe-Forum-Wodne.html
http : /  / www.isok.gov.pl / pl / mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapyryzyka-powodziowego
http : /  / www.krakow.rzgw.gov.pl / index.php ?option=com_content&view=arti
cle&id=1343&Itemid=272&lang=pl
http : /  / www.krakow.rzgw.gov.pl / index.php ?option=com_content&view=arti
cle&id=184&Itemid=254&lang=pl
http : /  / www.krakow.rzgw.gov.pl / index.php ?option=com_content&view=arti
cle&id=47&Itemid=144&lang=pl
http : /  / www.krakow.rzgw.gov.pl / index.php ?option=com_content&view=arti
cle&id=1209&Itemid=177&lang=pl
https : /  / wroclaw.rzgw.gov.pl / pl / news / 9 / 25 / Komunikaty
https : /  / wroclaw.rzgw.gov.pl / pl / articles / 3 / 1382 / Ramowa_Dyrektywa_
Wodna
https : /  / wroclaw.rzgw.gov.pl / pl / articles / 3 / 675 / Plan_zarzadzania_
ryzykiem_powodziowym
http : /  / gis.gov.pl / o-nas / panstwowa-inspekcja-sanitarna / glowny-inspektorsanitarny
http : /  / gis.gov.pl / srodowisko / ocena-oddzialywania-na-srodowiskooos / strategiczna-oos
http : /  / gis.gov.pl / woda / woda-do-spozycia / 470-opracowanie-swiatowejorganizacji-zdrowia-z-marca-2011-r-pt-bezpieczenstwo-wodne-wbudynkach
http : /  / gis.gov.pl / zdrowie / szczepienia-ochronne

Adres tekstu

22,4
21,8
16,3
8,9
518,8
16,2

7
6
3
201
6,3

16,6

6
7

21,8

16,2
7

6

15,0

20,3

7
5

16,8

16,2
7

7

10,5

18,4

7
5

16,3
19,7
18,4

FOG ( brak
ograniczeń )

7
7
7

Ocena
( max 7 )
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5.5. Prawne uwarunkowania komunikacji między instytucjami …

Oczywiście na analizowanych stronach znajdują się również dokumenty, których
zrozumienie nie wymaga takiego wykształcenia, lecz należą one do wyjątków, np. język
tylko dwóch tekstów okazuje się odpowiedni dla osób z wykształceniem średnim.
Podsumowując, teksty na wszystkich stronach internetowych są trudne lub bardzo
trudne. Oznacza to, że z punktu widzenia komunikacji z szerszymi grupami społecznymi nie spełniają one podstawowych standardów, gdyż ich język odpowiada tylko
niewielkiej grupie potencjalnych czytelników, czyli grupie osób z wyższym wykształceniem lub wykształceniem specjalistycznym.

5.5. Prawne uwarunkowania komunikacji między
instytucjami oraz między instytucjami
a obywatelami na terenach zagrożonych
Karolina Listwan-Franczak
Wystąpienie sytuacji kryzysowej jest istotnym sprawdzianem weryfikującym skuteczność i adekwatność opracowanych w ramach zarządzania kryzysowego działań, struktur, procedur i wytycznych. Sytuacja kryzysowa pozwala także porównać ( i ocenić )
założenia zarządzania kryzysowego ( wynikające z podstaw prawnych ) z rzeczywistym
schematem postępowania. Jedną z płaszczyzn tego zarządzania poddawaną ocenie
podczas wystąpienia kryzysu jest komunikacja, uwarunkowana przez obowiązujące
przepisy prawa administracyjnego.
Podstawowym atrybutem procesu komunikacji jest informacja, którą w naukach
ekonomicznych i naukach o zarządzaniu uważa się obecnie za jeden z najważniejszych, niematerialnych aktywów firm ( Materska 2005 ). Podobnie ważną rolę informacja odgrywa w administracji publicznej. Jak słusznie podkreśla się w literaturze,
administracja funkcjonuje dzięki informacjom i apelom :
Informacja przekazywana obywatelom przez administrację to oświadczenie wiedzy funkcjonariusza organu administracji państwowej albo innego podmiotu administrującego, dotyczące określonego stanu faktycznego, stanu prawnego, czy wynikających z nich konsekwencji
prawnych. Takie oświadczenie wiedzy nie wywołuje bezpośrednio żadnych skutków prawnych, lecz może mieć wpływ na realizację pewnych uprawnień lub obowiązków odbiorcy
informacji czy też osób trzecich ( Taras 1992 : 14 ).
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Aby być pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, człowiek musi mieć dostęp do informacji przekazywanej przez administrację publiczną. Informację tę często postrzega
się już jako dobro publiczne ( Oleński 2001 ). Celami polityki informacyjnej jednostki
samorządu terytorialnego ( gminy ), która stanowi organ publiczny i samorządowy, są :
realizacja prawa obywateli do informacji, inspirowanie sprawnego systemu społecznego komunikowania się w gminie, tworzenie porozumienia między społecznością
gminy a jej władzami oraz promocja zewnętrzna gminy ( Kozłowski 1997 ). Samo prawo
obywateli do informacji wynika z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, której art. 2 ust. 1 stanowi, iż każdemu przysługuje prawo dostępu
do informacji publicznej. Przez informację publiczną rozumie się ,,każdą informację
o sprawach publicznych ”. Zakresu przedmiotowego pojęcia ,,sprawa publiczna ” nie
zdefiniowano w prawie. W literaturze oraz orzecznictwie aprobowany jest pogląd,
iż sprawa publiczna dotyczy ogółu ludzi, co oznacza, iż nie może mieć ona charakteru
prywatnego, a ponadto należy ją utożsamiać ze wszystkimi działaniami ( jak również
z zaniechaniami ) podmiotów podejmujących czynności w sferze realizacji zadań zaliczanych do szeroko rozumianego interesu publicznego ( Fleszer 2010 ).
Analizując problematykę przepływu informacji w administracji publicznej, nie
należy zapominać, iż oprócz komunikacji z otoczeniem obejmuje ona : wewnętrzny
przepływ informacji, sposób jej gromadzenia, przetwarzania i archiwizowania oraz
sposób udostępniania obywatelom ( Ferens i in. 1999 ). Jak podkreśla Krystyna Serafin
( 2013 ), dla skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w administracji samorządowej konieczne są : sprawny wewnętrzny obieg informacji oraz drożne kanały jej
gromadzenia oraz rozpowszechniania, a zwłaszcza docierania informacji do obywateli.
By zaistniał proces komunikacji, niezbędne jest wystąpienie co najmniej trzech
podstawowych elementów tego procesu : nadawcy ( źródła informacji ), komunikatu
i odbiorcy ( Ober 2013 ). Komunikacja w administracji publicznej przybiera formę
zarówno komunikacji jednokierunkowej, jak i dwukierunkowej. Nadawcą jest głównie
organ administracji publicznej. Bardziej zróżnicowane jest grono potencjalnych
odbiorców komunikatu, którymi są jednostki podległe lub nadrzędne wobec organu
( w wypadku komunikacji wewnętrznej ) oraz ogół obywateli lub indywidualne podmioty ( w przypadku komunikacji zewnętrznej ). W zależności od adresata wiadomości
można wyróżnić komunikaty służbowe – wszystkie, których celem jest poinformowanie odbiorcy o sprawach związanych z jego pracą ( w wypadku administracji publicznej o kwestiach odnoszących się do funkcjonowania administracji publicznej ) –
oraz komunikaty publiczne, wysyłane do wielu osób bezpośrednio i jednocześnie
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( Stankiewicz 2006 ). W organach administracji publicznej wymagane jest wypracowanie i funkcjonowanie uporządkowanych sieci komunikacji, według których pracownicy powinni realizować powierzone im zadania. Jak zauważa K. Serafin ( 2013 ),
w organie administracji publicznej w tej samej przestrzeni i w tym samym czasie
pracownicy mogą stosować różne formy komunikacji, tworząc w pewnym sensie
,,pajęczynę’’ połączeń wewnętrznych i zewnętrznych, wewnętrzno-zewnętrznych
i zewnętrzno-wewnętrznych. Mogą one być dokonywane za pośrednictwem różnych
środków i form, pisemnie i ustnie. Komunikowanie w urzędzie występuje na wszystkich poziomach jego struktury organizacyjnej i w każdym obszarze. Jest ono istotnym
elementem, który powinien współgrać podczas zarządzania.
Szczególnym rodzajem zarządzania realizowanym przez organy administracji publicznej jest zarządzanie kryzysowe. Jego definicję zawarto w Ustawie z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Jest to :
działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu
do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów
i infrastruktury krytycznej .

Z powyższego wynika, iż zarządzanie kryzysowe ma charakter wyjątkowy i dotyczy
wyłącznie sytuacji kryzysowych. Niemniej, jak w każdym rodzaju zarządzania w organach administracji publicznej, tak i w zarządzaniu kryzysowym istotnym elementem
jest komunikacja. Józef Ober ( 2013 ) zwraca uwagę, iż komunikowanie się w organizacjach jest powiązane bezpośrednio z podstawowymi funkcjami zarządzania, czyli :
planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą, a menedżerowie realizują owe funkcje, w znacznym stopniu, właśnie poprzez komunikację. Spostrzeżenie
to można przenieść na grunt zarządzania kryzysowego i stwierdzić, że komunikacja
dotyczy każdej z faz cyklu tego zarządzania : zapobiegania, przygotowania, reagowania
oraz odbudowy, a podmioty biorące udział w tym procesie także realizują swe funkcje dzięki komunikacji. Jak stwierdzono na początku tego podrozdziału, wystąpienie
sytuacji kryzysowej, czyli fazy reagowania, jest niejako testem, pozwalającym dokonać oceny funkcjonowania całego systemu komunikacji w kryzysowym zarządzaniu.
Specyfika komunikacji w tym zarządzaniu wynika nie tylko ze specjalnego charakteru
zarządzania kryzysowego, lecz także ze zróżnicowania podmiotów biorących udział
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w nim oraz ze swoistego charakteru przekazywanych komunikatów. Można więc zadać
pytanie : czym zatem jest komunikacja kryzysowa, jakich sytuacji dotyczy, jakie podmioty angażuje oraz jaki jest jej cel ?
Według definicji popularnonaukowej „ kryzys ” jest to ,,okres załamania, przesilenia
i potencjalnego przełomu w funkcjonowaniu danego systemu społecznego lub politycznego ” ( Encyklopedia PWN 2016 ). Termin ten nabiera większej precyzji dopiero
poprzez dodanie, jakiej sfery dotyczy. Jak podkreśla Booz Allen Hamilton ( 2010 ),
kryzys jest dynamicznym i niespodziewanym wydarzeniem, które pociąga za sobą
poważne zagrożenie, utrzymującą się niepewność i ( zazwyczaj ) także większą intensyfikację działań niż w przypadku długoterminowych sytuacji kryzysowych. Wymaga
bowiem natychmiastowych i skutecznych działań celem zmniejszenia szkód.
W obrębie zarządzania kryzysowego polski ustawodawca zrezygnował z normatywnego definiowania terminu „ kryzys ”, zamieszczając w Ustawie o zarządzaniu
kryzysowym definicję sytuacji kryzysowej, przez którą rozumie ,,sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach
lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów
administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków ”.
Jak słusznie zauważył Dariusz Wróblewski ( 2007 ), kryzys jest zerwaniem istniejącego
stanu rzeczy, systemu, porządku prowadzącym do zmiany jego struktury, a sytuacja
kryzysowa jest zjawiskiem zerwania trwającym w czasie, rozpoczynającym się od
stanu równowagi, poprzez niestabilność, do stabilności w nowej sytuacji, która zazwyczaj okazuje się jakościowo inna. Autor ten podkreśla jednocześnie, iż w kontekście
zarządzania bezpieczeństwem istotny jest nie tylko ,,moment ” kryzysu, lecz także cały
przebieg sytuacji kryzysowej, ponieważ adekwatnie do danej jego fazy dobierane są
narzędzia zarządzania bezpieczeństwem. Jednymi z nich są komunikacja i przepływ
informacji, ponieważ zarówno analiza zagrożeń, jak i planowanie wymagają ścisłej
współpracy i sprawności komunikacyjnej między organami administracji publicznej
właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego a jednostkami wykonawczymi
i interwencyjnymi ( Sienkiewicz-Małyjurek 2011 ), jak również między organami administracji publicznej a mieszkańcami zagrożonych obszarów.
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji pojęć „ komunikacja
ryzyka ” oraz „ komunikacja kryzysowa ”. W najbardziej ogólnym ujęciu komunikacja ryzyka oznacza wymianę informacji na temat zagrożeń dla zdrowia spowodowanych przez katastrofy naturalne, procesy przemysłowe i rolnicze oraz kryzysy humanitarne (Glik 2007). Celem komunikacji ryzyka jest umożliwienie osobom z grupy
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ryzyka zrozumienie zagrożenia oraz przyjęcie obronnych postaw (What is risk… 2016).
Komunikacja ryzyka to zatem czynność polegająca na przekazaniu komunikatu, który
powinien zawierać co najmniej następujące informacje: poziom zagrożenia dla zdrowia
lub środowiska, skutki, które zagrożenie może wywołać, oraz planowane decyzje, działania lub politykę w zakresie zarządzania lub kontroli tego zagrożenia (Lang i in. 2001).
„ Komunikacja kryzysowa” jest pojęciem węższym niż „komunikacja ryzyka”.
Obejmuje bowiem ona wymianę informacji na temat istotnych zagrożeń oraz zasad
bezpieczeństwa podczas sytuacji kryzysowych. Czołowi eksperci z zakresu komunikacji ryzyka i komunikacji kryzysowej podkreślają, iż kontekst i cele komunikacji kryzysowej są inne dla powtarzalnych i długotrwałych zdarzeń kryzysowych, a inne dla
nagłych i dynamicznych sytuacji kryzysowych (Hamilton 2010). W literaturze przedmiotu różnicę między komunikacją kryzysową a komunikacją ryzyka często sprowadza
się do twierdzenia, iż komunikacja ryzyka jest informowaniem o tym, co się może zdarzyć, a komunikacja kryzysowa służy informowaniu o sytuacji i bieżących działaniach
(  Höppner i in. 2010). Komunikacja ryzyka może przybrać formę komunikacji jednokierunkowej – transferu informacji o zagrożeniu i podejmowanych działaniach, jak i dwukierunkowej – wymiany informacji, wiedzy, postaw i wartości (Höppner i in. 2010).
W zależności od etapu cyklu zarządzania kryzysowego różne są rodzaje przekazywanych komunikatów i odmienni aktorzy procesu komunikacji. W procesie komunikacji kryzysowej / komunikacji ryzyka udział biorą podmioty, które, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wchodzą w skład systemu zarządzania kryzysowego,
a więc organy administracji rządowej : Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie kierujący działami administracji publicznej, kierownicy urzędów centralnych
i wojewodowie, a ze strony samorządowej : starostowie oraz wójtowie, burmistrzowie
i prezydenci miast. W związku z tym, iż koncepcja zarządzania kryzysowego skupia
się na zasadzie prymatu układu terytorialnego, tzn. główny ciężar decyzji i odpowiedzialności spoczywa na władzy funkcjonującej na określonym stopniu podziału
terytorialnego kraju, na którym wystąpił kryzys, w procesie zarządzania kryzysowego
( jednocześnie w procesie komunikacji kryzysowej / komunikacji ryzyka ) uczestniczą
odpowiednie podmioty powołane do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego : służby ratowniczo-medyczne, straż pożarna, służby utrzymania porządku
publicznego ( policja, straż miejska ) oraz inspekcje i inne podmioty ( Sobolewski,
Sikora 2014 ).
Na płaszczyźnie podmiotowej procesu komunikacji kryzysowej istotnym aspektem jest współpraca międzyorganizacyjna. Jak zauważa Henryk Gawroński ( 2011 ), jest
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ona jednym z wyznaczników stanowiącym o efektywności działań podejmowanych
w ramach zarządzania kryzysowego. Współpraca międzyorganizacyjna jest korzystnym dla wszystkich stron i dobrze zdefiniowanym związkiem dwóch lub większej
liczby organizacji, służącym osiągnięciu wspólnych celów ( Mattessich i in. 2001, za :
Sienkiewicz-Małyjurek 2015 ). W zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym motywy
współpracy międzyorganizacyjnej wynikają z jej kontekstu – uwarunkowań prawno-organizacyjnych i sytuacyjnych – oraz współzależności i komplementarności działań.
Z kolei procesy realizowane w ramach współpracy międzyorganizacyjnej obejmują
przede wszystkim : konfigurowanie struktury i sieci relacji, budowanie zaufania i zaangażowania, komunikowanie się i przekazywanie informacji, koordynowanie działań
oraz wspólne wykorzystywanie zasobów ( Sienkiewicz-Małyjurek 2015 ). Aby zapewnić
skuteczną komunikację kryzysową / komunikację ryzyka, niezbędnym warunkiem jest
funkcjonowanie stabilnej i ustandaryzowanej współpracy międzyorganizacyjnej.
Analiza aktów prawnych
Skuteczne zarządzanie kryzysowe wymaga umiejętnego wykorzystania zasobów ludzkich, procedur i posiadanych technologii w celu integracji i weryfikacji wielu informacji niezbędnych do prowadzenia sprawnych działań ratowniczych ( Sienkiewicz-Małyjurek 2011 ). System, struktury i instrumenty zarządzania kryzysowego tworzone
są przez przepisy prawne. Ich funkcją jest także koordynacja podejmowanych działań, a ich zastosowanie umożliwia podjęcie skutecznych działań we wszystkich fazach
zarządzania kryzysowego ( Sienkiewicz-Małyjurek 2011 ). Komunikacja jest jednym
z regulowanych prawnie zagadnień zarządzania kryzysowego.
Można zaryzykować stwierdzenie, iż w obliczu sytuacji kryzysowej proces komunikacji między organami i instytucjami zaangażowanymi w cykl zarządzania kryzysowego oraz między tymi podmiotami a ludźmi zamieszkałymi na zagrożonych terenach
wydaje się zjawiskiem naturalnym i inicjowanym samoczynnie. Brak takiej komunikacji skutkowałby dezorganizacją, niekomplementarnością i nieskutecznością podejmowanych działań ratunkowych. Istotność tego procesu sprawiła, iż polski ustawodawca uregulował to zagadnienie w obowiązujących przepisach prawa. Jednak już na
początku omawiania prawnych uwarunkowań komunikacji kryzysowej / komunikacji
ryzyka należy nadmienić, iż materia ta nie została w sposób całościowy uregulowana
w jednym akcie prawnym. Nawet terminy „ komunikacja kryzysowa ” i „ komunikacja ryzyka ” nie doczekały się rangi definicji prawnych. Sytuacja taka może wynikać
z mnogości sytuacji kryzysowych, które mogą wystąpić, a różnić będą się procedurą
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postępowania, zaangażowanymi podmiotami i tym samym podejmowanymi działaniami komunikacyjnymi. Dlatego też autorka, chcąc przedstawić problematykę prawnych uwarunkowań komunikacji ryzyka powodzi ( komunikacji kryzysowej na wypadek powodzi ), analizuje wybrane regulacje prawne, które w swej treści odnoszą się
do szeroko rozumianych działań komunikacyjnych podejmowanych przed powodzią,
w jej trakcie oraz po niej. Zaznaczyć należy, iż część z tych regulacji ( Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, Ustawa o stanie klęski żywiołowej, Krajowy Plan Zarządzania
Kryzysowego, Ustawa Prawo prasowe ) ma charakter uniwersalny i odnosi się do działań komunikacyjnych podejmowanych na wypadek zaistnienia ogólnie rozumianej
sytuacji kryzysowej, inne natomiast są bardziej szczegółowe i odnoszą się stricte do
komunikacji na wypadek wystąpienia powodzi – Ustawa Prawo wodne, tzw. Dyrektywa
powodziowa oraz tzw. Dyrektywa wodna.
Z uwagi na dużą ilość zgromadzonego materiału badawczego analizie poddano
jedynie wybrane regulacje :
–– Dyrektywę 2007 / 60 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, Dz.U.UE L 288 / 27,
–– Dyrektywę 2000 / 60 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,
Dz.U. L 327, 22.12.2000, p. 1,
–– Ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24,
–– Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229,
–– Ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. z 2002 r. Nr 62,
poz. 558,
–– Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r. Nr 89,
poz. 590,
–– Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego 2013 / 2015.
Należy również zaznaczyć, iż ze względu na długą listę podmiotów biorących udział
w komunikacji kryzysowej / komunikacji ryzyka na wypadek wystąpienia powodzi,
która tworzy rozbudowaną sieć komunikacji, skupiono się na głównych aktorach
zarządzania kryzysowego, zaliczanych do następujących kategorii18 :
–– administracja rządowa ( w tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ),
–– administracja samorządowa,
Zadania poszczególnych podmiotów w procesie komunikacji ryzyka powodziowego wynikające z wymienionych aktów prawnych zestawione zostały w Załączniku 1.
18
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–– agendy rządowe – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,
–– służby ratownicze,
–– media,
–– organizacje pozarządowe.
Podstawowym aktem prawnym normującym zarządzanie kryzysowe jest Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. wraz z aktami wykonawczymi.
Ustawa ta ,,określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich
zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego ”. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym zawiera przepisy, które
w sposób bezpośredni lub pośredni normują na poziomie powszechnie obowiązującego prawa zagadnienia komunikacji podejmowanej podczas sytuacji kryzysowych.
Jednocześnie jest ona podstawą prawną do tworzenia planów zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Komunikacji
w tej ustawie nie wyeksponowano. Przepisów prawnych jej dotyczących należy doszukiwać się w artykułach mówiących o organach zarządzania kryzysowego oraz o ich
zadaniach i zasadach działania.
Plan zarządzania kryzysowego to „ zbiór integralnie związanych ze sobą dokumentów określających zagrożenia wraz ze skutkami i prawdopodobieństwem ich
wystąpienia, zadania, struktury organizacyjne, siły i środki oraz procedury postępowania, umożliwiające właściwemu terytorialnie organowi administracji publicznej realizację zadań zarządzania kryzysowego we wszystkich jego fazach ” ( Sobejko
2014 : 107 ).
Analizując plany zarządzania kryzysowego, należy pamiętać, iż dokumentem wyjściowym do ich opracowania jest niejawny Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego. To naczelny dokument planistyczny, obejmujący ocenę ryzyka zagrożeń,
wynikających z przyczyn naturalnych i technicznych. Ze względu na swój strategiczny
charakter stanowi on podstawę planowania cywilnego ( Abgarowicz i in. 2015 ). Raport
ten opracowywany jest przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, a za koordynację jego przygotowania odpowiadają : Dyrektor Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa i Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ( w zakresie
zagrożeń o charakterze terrorystycznym ). Kierunki działań wynikające z wniosków
z tego raportu stanowią podstawę do opracowania Krajowego Planu Zarządzania
Kryzysowego i są również uwzględniane w planach zarządzania kryzysowego na niższych poziomach ( Abgarowicz i in. 2015 ).
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Celem planów zarządzania kryzysowego jest zaplanowanie działań, które powinny
być podjęte w sytuacji kryzysowej. Plany te wymieniają podmioty, które mają podjąć działania na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej, jakiego rodzaju mają być
to działania oraz z jakimi innymi podmiotami / instytucjami muszą one współdziałać.
Plany zarządzania kryzysowego muszą też uwzględniać procedury i działania podmiotów administracji publicznej podejmowane zgodnie z innymi przepisami prawa.
Omawiane plany, opracowywane na każdym szczeblu ( krajowym, wojewódzkim,
powiatowym i gminnym ) składają się z trzech zasadniczych części : planu głównego,
zespołu przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych oraz załączników funkcjonalnych planu głównego.
W kontekście komunikacji kryzysowej istotną rolę odgrywają te załączniki, gdyż
określają one m.in. organizację łączności oraz zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń. Istotną częścią tych planów
są także procedury reagowania kryzysowego określane w zespole przedsięwzięć na
wypadek sytuacji kryzysowych. Zawierają one zadania, które powinny realizować
służby ratownicze reagujące na daną sytuację kryzysową. Ważne też jest, aby plany
były skorelowane z zewnętrznymi planami i procedurami działań poszczególnych
służb, odpowiedzialnych za działania ratownicze. Dzięki temu zostanie zapewniona
skuteczna komunikacja i harmonizacja działań.
Czynności polegające na zapobieganiu i reagowaniu na sytuację kryzysową, którą
jest powódź, są regulowane przez ogólne akty prawne dotyczące zarządzania kryzysowego. Poszczególne działania i zasady postępowania na wypadek powodzi normuje
jednak dział Va Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, poświęcony ochronie przed
powodzią. W prawie tym brak bezpośredniego odniesienia do procesu komunikacji
jako elementu zarządzania ryzykiem powodziowym. Niemniej w ustawie zawarto
fragmentaryczne regulacje dotyczące współpracy między organami oraz koordynacji
działań. Szczegółowo zostały np. unormowane zadania i działania Państwowej Służby
Hydrologiczno-Meteorologicznej, która, jako służba pomiarowo-obserwacyjna, bierze udział w procesie zarządzania kryzysowego, wykonując zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa, środowiska, dziedzictwa
kulturowego i gospodarki oraz rozpoznawania zagrożeń związanymi z niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze lub hydrosferze, a także na potrzeby
rozpoznania i kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych kraju.
Powódź jako zagrożenie naturalne ( przyrodnicze ) może wpłynąć na pogorszenie sytuacji życiowej człowieka wskutek zakłócenia ( ograniczenia ) zaspokajania
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jego potrzeb, od najbardziej elementarnych po te wyższego rzędu, niezależnie od
woli poszkodowanej osoby lub grupy społecznej ( Lisowski 1993, za : Biernacki i in.
2009 ). Gdy w wyniku wystąpienia zagrożenia przyrodniczego ( powodzi ) powstaną
duże szkody i straty, wówczas zagrożenie to klasyfikuje się jako klęskę żywiołową
( Lisowski 2000, za : Biernacki i in. 2009 ). Tryb wprowadzenia i zniesienia stanu klęski
żywiołowej, a także zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie tego stanu określa Ustawa z dnia
18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Dopuszczając możliwość zakwalifikowania
powodzi jako klęski żywiołowej, zasadna wydaje się analiza przepisów Ustawy o stanie
klęski żywiołowej, określających specjalne procedury i zasady komunikacji kryzysowej.
Jak podkreśla Urszula Podraza ( 2002 ), w czasie katastrof naturalnych media mogą
w istotny sposób wspomóc działania służb kryzysowych. Informują bowiem one o bieżących zdarzeniach, relacjonują przebieg akcji ratowniczych, przekazują ostrzeżenia,
pełnią też funkcję doradczą ( jak zmniejszyć straty ) i pomocową ( akcje charytatywne ).
Autorka ta zaznacza jednak, iż dziennikarze muszą bezwzględnie wypełniać zalecenia
służb kryzysowych, zachowując obiektywizm i racjonalną ocenę zdarzeń oraz unikając
sensacji, ,,podgrzewania atmosfery’’ i epatowania tragedią. Unormowanie tego poglądu
znajduje się w Ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, gdzie w art. 6 ust. 1
stwierdzono, że prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych
zjawisk. Obowiązek ten uszczegóławia art. 10 ust. 1 mówiący, że zadaniem dziennikarza
jest służba społeczeństwu i państwu. Ma on obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego w granicach określonych przepisami prawa.
Obie te normy powinny mieć zastosowanie podczas pracy dziennikarzy prasowych,
polegającej na relacjonowaniu zdarzeń związanych z sytuacjami kryzysowymi.
Prawo prasowe ( oprócz tych dwóch uniwersalnych zasad pracy dziennikarskiej, które powinny mieć zastosowanie również do sytuacji kryzysowych ) normuje
w poszczególnych przepisach prawnych zasady i sposób współdziałania dziennikarzy
z organami administracji publicznej.
Wybrane do analizy akty prawne i ich kolejne przepisy stanowią główną podstawę
prawną procesów komunikacyjnych podejmowanych w sytuacji kryzysowej oraz
przed jej pojawieniem się i po jej wystąpieniu. Podkreślenia wymaga to, iż przepisy
prawne dotyczące komunikacji kryzysowej / komunikacji ryzyka odnaleźć można
w wielu innych aktach prawa administracyjnego odnoszących się do sytuacji kryzysowych, a także do kwestii ustrojowych oraz procesowych. Przyjmując tak szerokie
rozumienie komunikacji ryzyka, za jej przejaw uznać również należy m.in. wszelkiego
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rodzaju akty planistyczne, takie jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin, które określają obszary zagrożone powodzią, a tym samym są formą komunikacji ryzyka skierowaną do mieszkańców gminy oraz potencjalnych inwestorów
( zob. podrozdział 5.6 ). Podobną funkcję pełnią plany gospodarowania wodami,
tworzone na mocy tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz opracowywane na podstawie tzw. Dyrektywy Powodziowej mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego, plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz wstępne oceny
ryzyka powodziowego ( zob. podrozdział 5.4 ). Pierwotna wersja Ustawy o zarządzaniu
kryzysowym zakładała obowiązek uwzględnienia map ryzyka i zagrożenia powodziowego w planie reagowania kryzysowego, który obejmował charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia. Kolejne nowelizacje ustawy pomijały jednak
powyższe ustalenia, a obecne brzmienie przepisów Ustawy o zarządzaniu kryzysowym również nie odnosi się do regulacji w tym zakresie ( Abgarowicz i in. 2015 ).
Problematyka oceny ryzyka powodziowego jest jednak obecna w polskim porządku
prawnym i wynika ze zobowiązań nałożonych na Polskę jako państwa członkowskiego
Unii Europejskiej. Wspomniana Ramowa Dyrektywa Wodna reguluje kwestie związane z jakością wód. Jej zapisy są w dużej mierze zaimplementowane do Prawa wodnego, jak również Prawa Ochrony Środowiska. Ramowa Dyrektywa Wodna pominęła
jednak kwestie powodzi, co stało się przyczyną opracowania Dyrektywy Powodziowej
( Abgarowicz i in. 2015 ). Nakazuje ona każdej jednostce zarządzającej lub w każdej
części dorzecza prowadzić ocenę ryzyka powodziowego, a także działania mające na
celu usuwanie następstw powodzi i negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego,
środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, przez ustanowienie priorytetów działania w wymiarze finansowym, technicznym i politycznym
( Abgarowicz i in. 2015 ). Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania : Wstępnej oceny ryzyka powodziowego, która ma określać ryzyko, uwzględniając
wpływ na ludzkie zdrowie, działalność gospodarczą oraz infrastrukturę ; Map zagrożenia i map ryzyka powodziowego, przedstawiających potencjalne szkody, które powódź
może wyrządzić, zgodnie z opracowanymi scenariuszami oraz Planów zarządzania
ryzykiem powodziowym.
a ) Przed powodzią
Najbardziej rozbudowany jest katalog podmiotów i katalog podejmowanych działań
w fazie przed powodzią. Główną rolę odgrywa tu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
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które pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Centrum
to jest strukturą ponadresortową, której celem jest zoptymalizowanie i ujednolicenie
postrzegania zagrożeń przez poszczególne resorty, a tym samym podwyższenie stopnia zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przez właściwe służby i organy
administracji publicznej ( Rządowe Centrum Bezpieczeństwa … 2016 ). Artykuł 11 ust. 2
Ustawy o zarządzaniu kryzysowym wymienia liczne zadania centrum, wśród których
odnaleźć można zadania ukierunkowane bezpośrednio na zapewnienie skutecznej komunikacji na wypadek kryzysu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa gromadzi informacje o zagrożeniach i dokonuje analizy zebranych materiałów, gwarantuje
koordynację polityki informacyjnej organów administracji publicznej w czasie sytuacji kryzysowej oraz zapewnia obieg informacji między krajowymi i zagranicznymi
organami i strukturami zarządzania kryzysowego. Dyrektorowi Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa przysługuje szczególne uprawnienie żądania udzielenia informacji,
gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań określonych
w Ustawie o zarządzaniu kryzysowym.
Zadania, które realizuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, mają zapewnić obsługę
Rady Ministrów, która sprawuje zarządzanie kryzysowe na terenie RP, Prezesa Rady
Ministrów oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej, który sprawuje zarządzanie kryzysowe na terytorium RP w przypadkach niecierpiących zwłoki
( niezwłocznie zawiadamiając Prezesa Rady Ministrów o podjętych działaniach ).
Podmioty te, będąc odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe, stają się tym samym
podstawowymi nadawcami i adresatami informacji w procesie komunikacji kryzysowej / komunikacji ryzyka.
Faza przed powodzią to okres, w którym opracowywane są plany, raporty i oceny
zagrożeń, będące formą komunikacji ryzyka dla obywateli, wymagające jednocześnie
skutecznej komunikacji wewnętrznej w celu ich przygotowania ( np. wojewoda wydaje
starostom zalecenia do powiatowych planów zarządzania kryzysowego ).
W procesie komunikacji w fazie ,,przed powodzią ” ważną funkcję pełnią tworzone
przy organach administracji rządowej oraz samorządowej centra zarządzania kryzysowego. W procesie komunikacji centra zarządzania kryzysowego odgrywają znaczącą
rolę, będąc całodobową służbą operacyjną ustanowioną w celu utrzymania szybkiego
i sprawnego obiegu informacji w razie sytuacji kryzysowej. Zadania centrów skoncentrowane są bezpośrednio na zagwarantowaniu i obsłudze komunikacji między zaangażowanymi podmiotami. Spośród katalogu ustawowych zadań centrów zarządzania
kryzysowego wymienić należy : pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia
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przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności oraz współdziałanie na wszystkich poziomach administracji rządowej w zakresie
informowania i przekazywania poleceń do wykonania.
Na szczeblu samorządu terytorialnego przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej
główne kompetencje z zakresu komunikacji powierzono organom wykonawczym,
tj. wójtom / burmistrzom / prezydentom miast oraz starostom. Te właśnie organy
administracji publicznej odpowiadają na obszarze właściwej jednostki terytorialnej
za kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków
zagrożeń, za opracowywanie planów zarządzania kryzysowego, a także za nadzór
nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania ludności. Ich uprawnieniem jest żądanie udzielenia informacji oraz
gromadzenie i przetwarzanie danych, niezbędnych do realizacji zadań określonych
w Ustawie o zarządzaniu kryzysowym.
Istotną rolę w fazie poprzedzającej powódź odgrywa państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, którą pełni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
( IMGW ). Jego zadania w sferze komunikacji odnaleźć można w Ustawie Prawo wodne.
IMGW gromadzi, przetwarza, archiwizuje i udostępnia informacje hydrologiczne oraz
meteorologiczne, opracowuje i przekazuje prognozy meteorologiczne oraz hydrologiczne, a także jest odpowiedzialny za opracowywanie i przekazywanie organom
administracji publicznej ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami w atmosferze
i hydrosferze. Ponadto zadaniem IMGW jest stała współpraca z organami administracji publicznej w zakresie ograniczania skutków tych zjawisk.
Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna prowadzi biura prognoz meteorologicznych i hydrologicznych, których ustawowe kompetencje realizowane są również
w obszarze komunikacji kryzysowej/komunikacji ryzyka. Przykładem jest m.in. opracowywanie i udostępnianie krótkoterminowych i średnioterminowych, ogólnych i specjalistycznych prognoz hydrologicznych i meteorologicznych, a także opracowywanie
i udostępnianie ostrzeżeń przed żywiołowym działaniem sił przyrody oraz przed suszą.
Formą komunikacji ryzyka jest przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy. Zadania te zostały powierzone
Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który jest centralnym organem
administracji rządowej właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności zarządzania wodami oraz korzystania z nich.
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Podmiotami, które biorą aktywny udział w działaniach komunikacyjnych przed
wystąpieniem powodzi, są dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
będący organami administracji rządowej niezespolonej, właściwymi w sprawach
gospodarowania wodami w regionie. Wspomniane działania komunikacyjne, które
podejmują ci dyrektorzy, są to m.in. : przygotowanie projektów planów zarządzania
ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych, współpraca w przygotowywaniu
wstępnej oceny ryzyka powodziowego i planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
a także koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą
w regionie wodnym, a w szczególności prowadzenie ośrodków koordynacyjno-informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej.
Przed wystąpieniem powodzi obowiązki w sferze działań komunikacyjnych Prawo
prasowe nakłada na redaktora naczelnego, który jest obowiązany opublikować nieodpłatnie, w miejscu i w czasie właściwym ze względu na tematykę i charakter publikacji, komunikat urzędowy naczelnych i centralnych organów państwowych, w tym
pochodzący od naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, jeżeli
został nadesłany przez rzecznika prasowego rządu ze wskazaniem, że publikacja ta jest
obowiązkowa. Ustawodawca podkreśla, iż obowiązek ten dotyczy również komunikatów przekazywanych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego
w zakresie sytuacji kryzysowych, o których mowa w Ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Komunikaty te należy opublikować w uzgodnionym terminie, bez dokonywania zmian, zamieszczania uwag i zaprzeczeń, a w razie braku uzgodnienia terminu –
w najbliższym przygotowywanym wydaniu.
W Prawie prasowym wyeksponowana została rola mediów ( prasy ) w komunikacji kryzysowej, polegająca na pośredniczeniu w procesie komunikacji między organami administracji publicznej a społeczeństwem. Media pełnią więc funkcję kanału
informacyjnego w przekazie oficjalnego, urzędowego komunikatu. Tę służebną rolę
podkreśla art. 42 ust. 1, który zwalnia redaktora z odpowiedzialności za treść publikacji
nadesłanych mu przez Polską Agencję Prasową oraz za treść komunikatów urzędowych, jak również za treść orzeczeń i ogłoszeń. Odmowa opublikowania komunikatu
urzędowego jest obwarowana sankcją grzywny albo karą ograniczenia wolności.
b ) W trakcie powodzi
Komunikacja kryzysowa / komunikacja ryzyka w trakcie powodzi charakteryzuje się
tym, że oprócz działań komunikacyjnych, które zaangażowane podmioty wykonują
stale ( na każdym etapie : przed powodzią, w jej trakcie i zaraz po niej ), występują
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działania komunikacyjne podejmowane wyłącznie na wypadek ziszczenia się ryzyka
powodziowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na działania komunikacyjne,
które ustawodawca przewidział dla sytuacji kryzysowych, spełniających przesłanki
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
Prawodawca już w definicji normatywnej klęski żywiołowej zaznacza, że pomoc
i ochrona przed skutkami klęski żywiołowej może być skutecznie podjęta tylko przy
zastosowaniu nadzwyczajnych środków we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.
Wprowadzenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej implikuje obowiązek
redaktorów naczelnych dzienników oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych niezwłocznego i nieodpłatnego podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, przekazanego im przez
wojewodę właściwego ze względu na siedzibę redakcji lub nadawcy. Odpowiednio
w czasie trwania stanu klęski żywiołowej ci redaktorzy i nadawcy są obowiązani, na
żądanie właściwego ministra, wojewodów, starostów, wójtów / burmistrzów / prezydentów miast albo pełnomocników, do nieodpłatnego, niezwłocznego publikowania lub
zamieszczania komunikatów tych organów związanych z działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. Należy zwrócić uwagę, iż obowiązek publikowania lub zamieszczania komunikatów organów związanych z działaniami
w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia jest obwarowany
sankcją karną za jego niewykonanie. Artykuł 27 ust. 1 pkt 20 Ustawy o stanie klęski
żywiołowej mówi, iż : „ Kto w czasie stanu klęski żywiołowej wbrew obowiązkowi
określonemu w art. 26 nie publikuje lub nie zamieszcza komunikatów i decyzji związanych z działaniami podejmowanymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej
lub ich usunięcia podlega karze aresztu albo grzywny ”.
Omówione powyżej trzy artykuły Ustawy o stanie klęski żywiołowej regulują prawnie
komunikację kryzysową / komunikację ryzyka realizowaną między organami administracji publicznej a mediami. W ustawie tej zamieszczono także przepisy normujące
komunikację wewnętrzną.
W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kierują odpowiednio wójt /
burmistrz / prezydent miasta, starosta, wojewoda lub minister właściwy do spraw
administracji publicznej lub inny minister, do którego zakresu działania należy zapobieganie skutkom danej klęski żywiołowej lub ich usuwanie, a w wypadku wątpliwości
co do właściwości ministra lub w przypadku, gdy właściwych jest ich kilku – minister
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wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów, jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego województwa.
Wójt / burmistrz / prezydent miasta może wydawać wiążące polecenia organom jednostek pomocniczych, kierownikom jednostek organizacyjnych utworzonych przez
gminę, kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na obszarze
gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo przekazanych przez właściwe organy do jego dyspozycji i skierowanych do wykonywania zadań na obszarze
gminy. Ponadto organ wykonawczy gminy może występować do kierowników innych
jednostek organizacyjnych działających na obszarze gminy z wnioskami o wykonanie
czynności niezbędnych dla zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. W razie odmowy wykonania tych czynności lub ich niewłaściwego wykonywania
wójt / burmistrz / prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia organ, któremu podlega
kierownik lub który sprawuje nadzór nad nim.
Ustawa o stanie klęski żywiołowej przewiduje szczególne rozwiązanie polegające
na możliwości wydawania przez starostę wiążących poleceń wójtom / burmistrzom /
prezydentom miast niebędących miastami na prawach powiatu, kierownikom jednostek organizacyjnych utworzonych przez powiat, kierownikom powiatowych służb,
inspekcji i straży, kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na
obszarze powiatu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo przekazanych
przez właściwe organy do jego dyspozycji i skierowanych do wykonywania zadań na
obszarze powiatu. Analogicznie do uprawnień wójta / burmistrza / prezydenta miasta
staroście przysługuje prawo do występowania do kierowników innych jednostek
organizacyjnych działających na obszarze powiatu z wnioskami o wykonanie czynności
niezbędnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. W razie
odmowy ich wykonania lub ich wykonywania niewłaściwego starosta niezwłocznie
zawiadamia organ, któremu podlega kierownik lub który sprawuje nad nim nadzór.
W czasie stanu klęski żywiołowej wprowadzonej na obszarze więcej niż jednego
powiatu wchodzącego w skład województwa działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej kieruje wojewoda. Przedstawicielowi rządu w terenie
podporządkowane są organy i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządu województwa, działające na obszarze tego województwa, oraz inne siły i środki
wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do wykonywania tych działań na tym obszarze, w tym pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
W zakresie działań prowadzonych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia właściwy minister może wydawać wiążące polecenia zarówno
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organom administracji rządowej ( z wyjątkiem Rady Ministrów, Prezesa Rady
Ministrów i wiceprezesów Rady Ministrów ), jak i organom samorządu terytorialnego.
Przytoczone powyżej artykuły Ustawy o stanie klęski żywiołowej charakteryzują
najważniejsze podmioty kierujące działaniami celem zapobieżenia skutkom klęski
żywiołowej lub ich usunięcia. Tym samym determinują one głównych uczestników
procesu komunikacji kryzysowej / komunikacji ryzyka. Artykuł 15 ust. 1 i 2 omawianego aktu prawnego nakłada na wymienione podmioty obowiązek współdziałania
i wzajemnego przekazywania informacji w zakresie zapobiegania skutkom klęski
żywiołowej lub ich usuwania.
Oprócz wskazanych powyżej organów administracji publicznej szczebla samorządowego i rządowego w procesie komunikacji w sytuacji kryzysowej udział bierze także Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Prezes Rady Ministrów, co wynika
z art. 16, który zobowiązuje właściwego ministra do informowania ich na bieżąco
o skutkach klęski żywiołowej i działaniach podejmowanych w celu zapobieżenia tym
skutkom lub usunięcia ich.
W art. 17 ust. 1 wyliczono jednostki ratowniczo-medyczne, które również będą
aktywnymi uczestnikami procesu komunikacji. Są to : Państwowa Straż Pożarna
i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, Policja, Straż Graniczna, Morska Służba
Poszukiwania i Ratownictwa, podmioty lecznicze ( w tym w szczególności dysponenci jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego ) oraz inne właściwe
w tych sprawach państwowe urzędy, agencje, inspekcje, straże i służby.
Co istotne, w Ustawie o stanie klęski żywiołowej w art. 19 wymienione zostały
społeczne organizacje ratownicze, charytatywne, stowarzyszenia, fundacje oraz inne
podmioty działające na obszarze ich właściwości jako współuczestnicy i partnerzy
działań w stanie klęski żywiołowej, a tym samym adresaci i nadawcy komunikatów.
Praktyka dowodzi, iż wskazane podmioty są aktywnymi uczestnikami działań podejmowanych w sytuacji kryzysowej. Niemniej jednak wyłącznie Ustawa o stanie klęski
żywiołowej odnosi się do nich, mówiąc wprost, iż kierujący działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia są zobowiązani
do współpracy z nimi, a na wniosek lub za zgodą tych podmiotów ich działalność
koordynują.
c ) Po powodzi
W analizowanych aktach prawnych rangi ustawowej polski ustawodawca nie uwzględnił norm zadaniowych, które zawierałyby dyspozycje odnoszące się do działań

367

5. Praktyka informowania i edukacji na temat powodzi …

komunikacyjnych zaraz po wystąpieniu powodzi. Domniemywać należy, że wówczas
realizowane będą działania komunikacyjne podejmowane w każdej fazie, a więc i po
powodzi. Szczegółowych zadań w tym zakresie należy się doszukiwać w dokumentach planistycznych tworzonych na podstawie omówionych powyżej ustaw – m.in.
w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego oraz wojewódzkich, powiatowych
i gminnych planach zarządzania kryzysowego.

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego
W celu zobrazowania roli planów zarządzania kryzysowego w kształtowaniu procesu
komunikacji analizie poddano załączniki funkcjonalne Krajowego Planu Zarządzania
Kryzysowego 19. Ze względu na realizowaną tematykę wyróżnić należy dwa spośród
13 załączników : Załącznik – Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz Załącznik – Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń.
Pierwszy załącznik określa 12 standardowych procedur realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego. Ze względu na omawiany temat istotna jest standardowa
procedura operacyjna nr 3, która dotyczy zasad informowania ludności o zagrożeniach – organizacji procesu komunikacji społecznej w sytuacji kryzysowej. W tematyce komunikacji pozostaje również procedura nr 12, regulująca obieg informacji
między krajowymi organami a strukturami zarządzania kryzysowego. Procedura
ta w porównaniu z procedurą nr 3 jest ukierunkowana na komunikację wewnętrzną
między organami administracji rządowej a strukturami zarządzania kryzysowego.
Standardowa procedura operacyjna nr 3 odnosi się do zorganizowania procesu
komunikacji społecznej z chwilą ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej, w trakcie
jej trwania oraz po zakończeniu fazy reagowania w sytuacji kryzysowej. Procedura
ta reguluje komunikację zewnętrzną : administracja publiczna – podmioty zewnętrzne
( społeczeństwo ). Podstawami prawnymi opracowanej procedury są następujące akta
prawne : Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej, Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.
Prawo prasowe, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

19

W chwili pisania niniejszego rozdziału autorka oparła się na obowiązującym Krajowym

Planie Zarządzania Kryzysowego na lata 2013 – 2015.
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oraz Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie
organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Procedura ta określa więc koordynatorów działań, którymi są : rzecznik
prasowy / dyrektor Biura Komunikacji Społecznej, najważniejszej instytucji w danej
sytuacji kryzysowej ( w razie powodzi jest to Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej, wojewódzkie zarządy melioracji
i urządzeń wodnych na etapie monitoringu i ostrzegania oraz wojewodowie, starości,
wójtowie / burmistrzowie / prezydenci miast – na etapie alarmowania ). Koordynatorzy
działań mają możliwość współpracy z Kryzysowym Zespołem Prasowym ( jeżeli
został powołany ) oraz Szefem Wydziału Polityki Informacyjnej Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa. Uczestnikami procesu komunikacji są : rzecznicy prasowi resortów,
służb i instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej ( zgodnie
z procedurami reagowania kryzysowego zawartymi w Krajowym Planie Zarządzania
Kryzysowego ), rzecznik rządu, rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
oraz rzecznicy wojewodów.
Procedura dotycząca organizacji procesu komunikacji składa się z 25 działań
podzielonych na cztery etapy : etap przygotowawczy, potencjalne ryzyko wystąpienia
sytuacji kryzysowej, działanie w sytuacji kryzysowej oraz działanie w fazie odbudowy.
Ze względu na rozbudowany charakter przedsięwzięć podejmowanych na poszczególnych etapach autorka odsyła do zapoznania się ze szczegółowo opracowaną procedurą
w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego, koncentrując się na działaniach podejmowanych w sytuacji kryzysowej.
Pierwszym z nich jest powołanie przez organ ( właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej ) wewnętrznego zespołu komunikacji kryzysowej, w skład którego wchodziliby
m.in. rzecznik organu oraz eksperci z dziedziny, której dotyczy sytuacja kryzysowa.
Rzecznik prasowy organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej lub kierownik
komórki organizacyjnej odpowiadającej za komunikację jest odpowiedzialny za koordynację komunikacji ze społeczeństwem przez media. Fakultatywnie, jeśli zachodzi
taka potrzeba, rzecznik organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej powołuje
Kryzysowy Zespół Prasowy. Gdy zespół ten nie prezentuje jednolitego stanowiska,
głos decydujący ma rzecznik organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej.
W wypadku powołania Kryzysowego Zespołu Prasowego ustala on główne przekazy,
ich częstotliwość, narzędzia komunikacji oraz wyznacza osoby komunikujące.
Ponadto rzecznik głównego wykonawcy w porozumieniu z rzecznikiem organu
właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej i rzecznikami organów wspomagających,
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w uzgodnieniu z kierującym działaniami wdraża strategię komunikacji opracowaną
przez instytucje zaangażowane w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej na etapie przygotowawczym. Dla tych samych podmiotów zarezerwowane jest :
–– Prowadzenie proaktywnych działań komunikacyjnych, oznaczających m.in. regularne
wydawanie komunikatów prasowych. Zgodnie z procedurą komunikat powinien być
wydany najszybciej, jak to możliwe, najlepiej o ściśle określonych i wcześniej zapowiedzianych porach. Powinien on zawierać ostatnie informacje o bieżącej sytuacji. Jeżeli
zachodzi taka potrzeba, ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji, należy wydawanie
tych komunikatów zintensyfikować. Autorzy procedury zastrzegają, iż narzędzia służące do przekazu komunikatu (briefingi, komunikaty wysyłane do mediów, spotkania) powinny być dostosowane do rozwoju sytuacji. Kiedy pojawi się szczególnie duże
zainteresowanie mediów, zalecane jest zorganizowanie briefingu prasowego.
–– Wyznaczenie na miejscu zdarzenia wolnej przestrzeni dla mediów, skąd dziennikarze mogą relacjonować rozwój sytuacji, nie przeszkadzając jednocześnie w prowadzeniu działań.
–– Wytypowanie osoby do kontaktu z mediami na miejscu zdarzenia.
Kolejnym działaniem, powierzonym rzecznikowi głównego wykonawcy, realizowanym w porozumieniu z rzecznikiem organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej
i rzecznikami organów wspomagających, jest bieżące monitorowanie mediów, by w razie
konieczności korygować ich przekazy, a nawet weryfikować sposób organizacji komunikacji społecznej oraz niezwłocznie dementować informacje nieprawdziwe lub nieścisłe.
W wypadku długotrwałych działań organ właściwy dla sytuacji kryzysowej wyznacza zastępcę rzecznika. W gestii rzecznika prasowego / kierownika komórki odpowiedzialnej za komunikację społeczną pozostaje bezwzględne zapewnienie całodobowego
kontaktu mediów z rzecznikiem lub jego zastępcą.
Procedura przewiduje także powinność informowania opinii społecznej o konieczności określonego postępowania w danej sytuacji, w ramach bezpośredniej komunikacji
prowadzonej przez osobę wyznaczoną przez organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej. Przekazywane komunikaty mogą dotyczyć np. jakiej pomocy, jakiej wielkości,
gdzie, kiedy i na jakich warunkach może oczekiwać poszkodowana ludność oraz jakie
działania podejmuje się w celu likwidacji sytuacji kryzysowej. Bezpośrednia komunikacja rozumiana jest jako zorganizowana infolinia, stały punkt informacyjny, bezpośredni
kontakt z poszkodowanymi i ich rodzinami lub dedykowana strona internetowa.
Drugi z przywołanych załączników określa zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń. Podstawy prawne dla
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sporządzonych zasad i sposobów postępowania stanowią : Ustawa z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie, Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach
administracji rządowej, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania
kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania.
W załączniku tym określone zostały zadania instytucji przewodniej w danej sytuacji
kryzysowej – koordynacja polityki informacyjnej, rola i zadania rzecznika prasowego
lub kierownika komórki organizacyjnej odpowiadającej za komunikację społeczną,
przesłanki powołania Kryzysowego Zespołu Prasowego, formy komunikacji, funkcje
głównego wykonawcy, zadania rzecznika głównego wykonawcy oraz sposób komunikacji ze społeczeństwem innych organów zaangażowanych w rozwiązanie sytuacji
kryzysowej. Załącznik ten omawia także zadania, działania i cele komunikacji przed
wystąpieniem kryzysu, w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu bezpośrednich
działań w sytuacji kryzysowej.

Podsumowanie
Dokonany w tym podrozdziale przegląd aktów prawnych z perspektywy komunikacji
kryzysowej / komunikacji ryzyka jako elementu zarządzania kryzysowego prowadzi do
wniosków ( spotykanych także w literaturze przedmiotu dotyczącej zarządzania kryzysowego ), iż obecne regulacje zawierają wiele wad i nieścisłości, a głównymi są : brak
zgodności aktów prawnych na poszczególnych szczeblach podziału terytorialnego,
luki w przepisach prawa, rozproszenie przepisów prawa oraz terminologiczny zamęt
( Plasota 2014 ).
Istotność procesu komunikacji w zarządzaniu kryzysowym wymaga postulatów
kompleksowego i szczegółowego jego unormowania. Obecna sytuacja prawna, czyli
fragmentaryzacja w wielu aktach prawa administracyjnego i niekomplementarność
przepisów dotyczących komunikacji, może negatywnie wpływać na skuteczność działań podejmowanych w praktyce zarządzania kryzysowego i rodzić poważne konsekwencje dla społeczeństwa.
Poddane analizie akty prawne pozwalają na określenie głównych aktorów procesu
komunikacji w kolejnych fazach powodzi ( przed powodzą, w jej trakcie i po niej ).
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Należy stwierdzić, iż polski ustawodawca najwięcej kompetencji w tym zakresie
powierzył organom administracji rządowej i samorządowej, a niewiele zapisów dotyczy zadań służb, mediów i organizacji pozarządowych w procesie komunikacji kryzysowej / komunikacji ryzyka, pomimo że praktyka dowodzi ich istotnej roli w owym
procesie.
Bardziej szczegółowych opisów zadań i kompetencji w sferze działań komunikacyjnych na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej należy się doszukiwać w planach
reagowania kryzysowego – w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego oraz wojewódzkich, powiatowych i gminnych planach, które opisują, jaki podmiot, co i w jakim
czasie będzie robił, za pomocą jakich sił i środków oraz na jakiej podstawie prawnej –
przed zdarzeniem kryzysowym, w jego trakcie i natychmiast po nim.
W obecnym stanie prawnej regulacji procesu komunikacji kryzysowej / komunikacji ryzyka dostrzegalne są wady przyjętych rozwiązań. Istotność procesu komunikacji
w całym cyklu zarządzania kryzysowego wymusza postulat kompleksowej regulacji
tego zagadnienia w jednym akcie prawnym rangi ustawowej. Obecne przepisy prawne,
odnoszące się do procesu komunikacji w zarządzaniu kryzysowym, są sformułowane
ogólnikowo i rozproszone po wielu aktach prawa administracyjnego, co może prowadzić m.in. do konfliktów kompetencyjnych między organami administracji publicznej
i rzutować na złe informowanie społeczeństwa o ryzyku i podejmowanych działaniach.
Autorce nasuwa się także postulat, aby pojęcia „ komunikacji kryzysowej ” i „ komunikacji ryzyka ” zostały normatywnie zdefiniowane, co zapewniłoby terminologiczny
porządek.
Szczegółowy opis praw i obowiązków w sferze komunikacji kryzysowej / komunikacji ryzyka w planach zarządzania kryzysowego porządkuje w pewien sposób proces komunikacji. Ponieważ jednak są one tworzone na różnych szczeblach podziału
terytorialnego, może to doprowadzić do braku zgodności między nimi, a nawet do
powstania zapisów wzajemnie się wykluczających. Aby temu zapobiec, konieczne jest
zagwarantowanie ścisłej współpracy i koordynacji prac przy tworzeniu tych planów na
każdym poziomie podziału terytorialnego.
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5.6. Akty planistyczne jako źródło informacji
o ryzyku powodziowym
Paweł Franczak, Karolina Listwan-Franczak
W książce Shantaram Georga Davida Robertsa ( 2003 ) odnaleźć można opis powodzi wywołanej przez deszcze monsunowe, która nawiedziła indyjską wioskę Sunder.
Główny bohater – świadek nadchodzącego kataklizmu, z pochodzenia Australijczyk,
wszczyna alarm, chcąc uratować siebie i mieszkańców wioski. Jest przekonany, że rzeka
płynąca kilkaset metrów od wioski wkrótce ją zaleje. Ku swemu zdziwieniu, im większe
podnosi larum, tym większe budzi politowanie i śmiech mieszkańców. Zdesperowany
krzykiem próbuje wyjaśnić swojemu przyjacielowi – rdzennemu mieszkańcowi
tej wioski – że rzeka wylała i zaraz zatopi wioskę. Ten z uśmiechem odpowiada :
„ O nie. To się nie wydarzy [ ... ]. Nasza rzeka nigdy nie doszła tak daleko ” ( s. 118 ).
Wyjaśnia, że wioska Sunder znajduje się w tym miejscu od dwóch tysięcy lat i nigdy
w jej historii nie odnotowano, aby rzeka ją zalała.
Wezbrana rzeka jest przedmiotem corocznej gry, polegającej na tym, iż najstarsi
oraz wylosowani mężczyźni tej wsi typują miejsce, do którego sięgną wezbrane wody
rzeki. Czynią to za pomocą drewnianych pali z chorągiewką zawierającą imię ,,gracza ”.
Ten, kto źle obstawi i jego palik zostanie zalany, naraża się na dobrotliwe kpiny i szyderstwa przyjaciół. Dzieje się tak, ponieważ dla mieszkańców oczywistością jest to,
że dobrze znają swoją rzekę i potrafią przewidzieć, jak wysoko podniesie się poziom
jej wody i jaki obszar zostanie zalany. Puentą tej historii jest pytanie przyjaciela skierowane do głównego bohatera : „ Czy w twoim kraju nie wiecie, gdzie zatrzyma się
rzeka ? ” ( s. 119 ). Niestety coraz częściej na tak postawione pytanie odpowiedź brzmiałaby : „ Nie wiemy ”.
Tymczasem powodzie przynoszą znaczne straty materialne, co w dużej mierze
związane jest z niewłaściwym zagospodarowaniem obszarów zalewowych. W znacznym stopniu wynika to z nieodpowiednio prowadzonego na tych obszarach planowania przestrzennego, a bardzo często nawet z jego braku. Uwzględnienie rzetelnych
informacji o terenach zagrożonych powodzią w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy bowiem uznać za element komunikowania ryzyka powodziowego. Dzięki temu mieszkańcy mają szansę dotrzeć do informacji, które tereny są
niebezpieczne i w związku z tym należy ograniczyć tam inwestowanie.
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Bardzo wiele obszarów zagrożonych powodziami nie ma jednak opracowanych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tylko dla około 40 % obszarów zagrożonych w Polsce zalaniem wyznaczono granice zalewów, następnie uwzględnionych w dokumentach planistycznych ( Krajowe … 2010 ). Ponadto w małych
niekontrolowanych zlewniach ( bez sieci stałego monitoringu hydrologicznego )
wyznaczone granice często znacznie rozmijają się z zasięgiem wód podczas powodzi katastrofalnych. Strefa zalewu jest zazwyczaj znacznie szersza od wyznaczonej
w dokumentach planistycznych. Według danych z 2010 r. pochodzących z wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich na terenie całej Polski zagrożonych powodziami jest ok. 86 500 budynków mieszkalnych,
2 600 budynków użyteczności publicznej oraz ok. 8 750 km2 użytków rolnych
( Zagrożenia … 2010, za : Borowska-Stefańska 2015 ). Przy braku prawidłowo prowadzonego planowania przestrzennego te liczby mogą jeszcze wzrosnąć, zwłaszcza że
znaczna część obszarów położonych na obszarach niezagrożonych powodziami jest już
zagospodarowana i poszukiwane są nowe miejsca do lokalizacji kolejnych zabudowań.
Dlatego duże nadzieje na poprawę tego stanu rzeczy wiąże się z wprowadzeniem do
dokumentów planistycznych map zagrożenia powodziowego ( MZP ; przykład ryc. 5.8 )
i map ryzyka powodziowego ( MRP ; przykład ryc. 5.9 ), opracowanych w ramach
Informatycznego Systemu Osłony Kraju ( ISOK ), a których przygotowanie ma być rozszerzone na kolejne zlewnie, dotychczas tym programem nieobjęte ( Głosińska 2014 ).
Obecnie w świetle nowelizacji Prawa wodnego z grudnia 2015 r. ich implementowanie
do dokumentów planistycznych co prawda jest jedynie dobrowolne ( art. 88f ust. 5 i 6
Ustawa Prawo wodne 2001 ), lecz i tak mapy te mogą poprawić precyzyjność wyznaczenia w dokumentach planistycznych granic obszarów zalewowych, dzięki metodzie ich
opracowywania opartej na dokładnym numerycznym modelu terenu.
Odpowiednio prowadzona polityka przestrzenna jest bardzo ważna na obszarach
zagrożonych powodziami. W celu ograniczenia strat i szkód materialnych obszary
te powinny zostać wyłączone spod intensywnego zabudowywania. Należy ustanowić wytyczne, od których spełnienia uzależniona będzie lokalizacja nowej zabudowy.
Przy tak prowadzonej polityce dochodzi jednak do konfliktu interesu z właścicielami
położonych na tych obszarach gruntów, którzy pomimo istniejącego zagrożenia i tak
chcieliby je zagospodarowywać. Tymczasem narzucenie ograniczeń w ich zagospodarowaniu doprowadzi do obniżenia wartości tych nieruchomości. Dlatego często,
pomimo ryzyka zalania takich obszarów podczas powodzi, w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego obszary te przeznaczone są pod zabudowę, bez
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Ryc. 5.8. Przykładowa mapa zagrożenia powodziowego dla okolic Tuchowa
Źródło : ISOK.
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Ryc. 5.9. Przykładowa mapa ryzyka powodziowego dla okolic Tuchowa
Źródło : ISOK.
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wyznaczania jakichkolwiek ograniczeń ( Halama 2013 a, b ). Bardzo często dla tych
obszarów nie są opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
ponieważ wyznaczenie na nich obszarów zagrożonych zalaniem i wspomniane już
obniżenie ich wartości skutkowałoby koniecznością wypłaty właścicielom odszkodowań ( Żelaziński 2001 ; Grzonka 2004 ; Kitowski 2010 ). Należy mieć jednak na uwadze,
iż prawidłowo prowadzone planowanie przestrzenne w zlewniach z uwzględnieniem
lokalnej specyfiki obszaru zapewnia łagodne przejście fali powodziowej i minimalizuje szkody powodziowe ( Grocki, Czamara 2011 ).

Zagrożenie powodziowe w planowaniu przestrzennym
Na początku XXI w. nastąpiła wśród planistów i decydentów wyraźna zmiana podejścia
do ochrony przed powodzią. W celu ograniczenia skutków powodzi zaczęto odchodzić
od ochrony przed powodzią na rzecz ograniczania ryzyka powodziowego ( Konieczny
i in. 2012 ; Merz i in. 2012 ; Bryndal 2014c ). Zmiana ta nie tylko jest zauważalna wśród
ekspertów zajmujących się zagrożeniem powodziowym, lecz ma odzwierciedlenie w ustawodawstwie na poziomie europejskim ( Dyrektywa 2007 / 60 / WE … 2007 )
i krajowym ( Ustawa Prawo wodne 2001 ; Ustawa o planowaniu … 2003 ). Analizując
dotychczasową praktykę kilku pokoleń osób zajmujących się ograniczaniem skutków powodzi, można zauważyć, że dotąd koncentrowano się głównie na tworzeniu
infrastruktury hydrotechnicznej celem zachowania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Na ten cel wydatkowano ogromne sumy pieniędzy, a pomimo to powodzie
nadal występują, a ich częstość i intensywność nie maleje ( Barrera i in. 2006 ; Lorenc
i in. 2012 ). Powodowane nimi straty nawet znacząco wzrosły z powodu dużego dogęszczenia zabudowy na obszarach zagrożonych powodziowo oraz wzrostu ich wartości
materialnej ( Biedroń, Bogańska-Warmuz 2010 ; Romanowicz i in. 2014 ; Konieczny i in.
2017 ). Doświadczenia te pokazywały, że całkowita ochrona przed powodzią jest niemożliwa i należy podejmować takie decyzje, które będą zmierzały do zminimalizowania strat ekonomicznych wywołanych powodzią ( Bryndal 2014 c ).
Poziom ryzyka powodziowego zależy jednak na danym obszarze nie tylko od zagrożenia powodziowego, lecz także od ekspozycji i wrażliwości mieszkańców na powódź
( Kron 2012 ; Konieczny i in. 2012 ; Bryndal 2014 c ). Ograniczenie ryzyka powodziowego
wyłącznie przez zastosowanie metod technicznych, m.in. przez budowę wałów przeciwpowodziowych i zbiorników zaporowych, jest kosztowne, a pomimo to często nieskuteczne, ponieważ mogą one ulec awarii, doprowadzając do zalania rozległych
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obszarów ( Dubicki, Gierczak 2011 ; Zaleski 2011 ). Ponadto często tworzą one wśród
zamieszkującej w ich sąsiedztwie ludności złudny obraz bezpieczeństwa, co skutkuje
prowadzeniem inwestycji na zagrożonych obszarach, a w wypadku uszkodzenia tych
zabezpieczeń straty są znacznie wyższe ( Konieczny i in. 2017 ).
Jeszcze większy problem prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej przez budowę
budowli hydrotechnicznych występuje w małych zlewniach, gdzie mogą one redukować wysokość fali powodziowej tylko nieznacznie. Budowane w tych zlewniach
zbiorniki umiejscawiane są w miejscach, które zamykają zbyt małą zlewnię, by móc
w znaczący sposób ograniczyć kształtującą się falę powodziową, a ponadto szybko ulegają one wypełnieniu osadami, zmniejszając swoją zdolność retencyjną ( Beuselinc i in.
2000 ; Bryndal 2014 c ).
Najskuteczniejszą metodą ograniczenia ryzyka powodziowego jest obniżenie ekspozycji na powódź, co może zostać osiągnięte przez prawidłowe planowanie przestrzenne. Działając w myśl zasady polegającej na „ odsuwaniu ludzi od terenów zagrożonych powodziowo ” ( Ziemnicki 1956 ; Żelaziński 2011 ), można uzyskać wyraźne
ograniczenie strat powodziowych. Nie zabudowując obszarów zalewowych, zmniejszamy ryzyko wystąpienia powodzi. Rozlanie się wód wezbraniowych na niezainwestowanych terenach przyczynia się ( co najwyżej ) do zmiany w rzeźbie terenu i czasowych zmian w krajobrazie. Nie występują wówczas straty i szkody powodziowe
( Franczak, Listwan-Franczak 2015 ). W przypadku zagospodarowania obszarów
zagrożonych występowaniem powodzi należy dążyć do zmniejszenia wrażliwości
zamieszkującej tam ludności. Można tego dokonać przez ich edukację powodziową,
tworzenie systemów ostrzegania przeciwpowodziowego oraz wprowadzanie prewencyjnych zabezpieczeń budynków zagrożonych wystąpieniem powodzi ( Monz,
Grunfest 2002 ; Konieczny i in. 2012 ; Merz i in. 2012 ; Działek, Biernacki, 2014 ; Bryndal
2014c ; Konieczny i in. 2016 ).

Prawne aspekty zagospodarowania obszarów zalewowych
Jak już wcześniej wspomniano, jednym z najskuteczniejszych działań zmierzających
do zmniejszenia wysokości strat i szkód powodziowych jest obniżenie ekspozycji
na powódź poprzez prawidłowe działania planistyczne ( Grocki, Eliasiewicz 2001 ;
Wołoszyn 2006 ; Żelaziński 2007 ; Wheater, Evans 2009 ; Kaźmierczak, Cavan 2011 ;
Richert i in. 2011 ; Ristic i in. 2012 ). Ważnym krokiem wspierającym te działania było
opracowanie na poziomie unijnym Dyrektywy Powodziowej Parlamentu Europejskiego
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i Rady Unii Europejskiej z dnia 23 października 2007 r. ( Dyrektywa 2007 / 60 / WE …
2007 ), w której ustalono zasady oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.
Według postanowień zawartych w tej dyrektywie każde z państw członkowskich
miało za zadanie obowiązkowo przygotować wstępną ocenę ryzyka powodziowego
( Raport … 2011 ), a następnie na jej podstawie należało przystąpić do opracowania
map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Oba typy map należało przygotować dla
obszarów, na których stwierdzono duże ryzyko powodziowe lub jego pojawienie się
jest prawdopodobne ( Kurczyński 2012 ; Mapy … 2015 ). Na mapach tych opracowano
trzy scenariusze zasięgu wód powodziowych przez zaznaczenie zasięgu występowania
wód powodziowych o prawdopodobieństwie wystąpienia tzw. wody dziesięcioletniej
( Q 10% ), wody stuletniej ( Q 1% ) i wody pięćsetletniej ( Q 0,2% ) ( Mapy … 2015 ).
Ponadto na obszarach z infrastrukturą przeciwpowodziową wyznaczono obszary
zagrożone zalaniem w wypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych, przelania
się wód przez koronę wałów przeciwpowodziowych lub uszkodzenia bądź zniszczenia budowli piętrzących ( art. 88d, Ustawa Prawo wodne 2001 ). Granice tych obszarów uzyskano w wyniku matematycznego modelowania hydraulicznego, w którym
wykorzystano dane pochodzące z numerycznego modelu terenu o dokładności
wysokościowej 10 – 15 cm. Mapy te są więc znacznie dokładniejsze od wcześniej obowiązujących. Ponadto na mapach zagrożenia powodziowego przedstawiono głębokość
zalewu, a odnośnie do dużych miast zawarto również informację o kierunku i prędkości wody ( Mapy … 2015 ). Mapy te jednak mają także swoje wady. W trakcie ich
opracowywania przyjęto założenie, że na obszarach obwałowanych fala powodziowa
musi się zmieścić w międzywalu i nie może się rozlać na zawalu. W konsekwencji
tego w dolnych odcinkach biegów rzek modelowane fale powodziowe były znacznie
wyższe, niż miałoby to miejsce, gdyby uwzględnić wylewanie rzek poza wały. Z tego
powodu w dolnych odcinkach dużych rzek na obszarach nieobwałowanych modelowany obszar zagrożenia powodziowego jest szerszy niż w przypadku wcześniejszego
przelania bądź przerwania wału, a w rezultacie obniżenia wysokości fali powodziowej.
Na mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego zaznaczano
strefy zalewowe o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia. Wyznaczono zarówno
zasięg wód powodziowych o stosunkowo dużym prawdopodobieństwie wystąpienia
( Q 10% ), które mogą pojawiać się często, jak i te o dużo mniejszym prawdopodobieństwie
wystąpienia ( Q 1% i Q 0,2% ) – powodzie takie zdarzają się znacznie rzadziej, ale strefa ich
oddziaływania jest dużo większa. Zaznaczenie ich na jednej mapie obrazuje, jak różna
może być strefa zalewu podczas powodzi o odmiennym przepływie maksymalnym.
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W planach zagospodarowania przestrzennego istnieje natomiast wymóg umieszczenia
tylko jednej granicy dla obszarów bezpośrednio i pośrednio zagrożonych powodzią.
W dokumentach tych za granicę strefy zagrożenia powodziowego wybierano zazwyczaj strefę zasięgu odpowiadającej tzw. wodzie stuletniej ( Q 1% ) ( Łyp 2005 ; Biedroń,
Walczykiewicz 2006 ; Ryłko 2006 ; Lachowska 2016 ; Franczak i in. 2016 ). Wynikało
to najprawdopodobniej z faktu, iż obszary znajdujące się poza tym zasięgiem mało
narażone są na wystąpienie powodzi. Ustawodawca nie sprecyzował kryterium wyznaczania strefy bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodziowego, dlatego stosowano również inne kryteria ( Lachowska 2016 ). Szczególnie często kierowano się
wówczas aktualnym stanem zagospodarowania terenu i w stosunku do niego dopasowywano zasięg strefy zagrożonej powodzią ( Kitowski 2010 ; Ryłko 2010 ). Jednakże zdarzało się, że w miejscowościach, w których powodzie wyrządziły duże straty materialne,
podczas aktualizacji dokumentów planistycznych rozszerzano zasięg strefy zagrożonej
powodziowo w stosunku do wcześniejszych dokumentów planistycznych. W Bogatyni
np. w uchwalonym w 2014 r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy strefę zagrożenia powodziowego dla Miedzianki wyznaczono zgodnie z zasięgiem zalewu wód, jaki nastąpił podczas katastrofalnej powodzi
w 2010 r. ( Studium … 2014 ; ryc. 5.10 ). Strefa ta obejmuje bardzo dużą część miasta
i jest znacznie szersza od wcześniej wyznaczonej, lecz po zmianie odpowiada zasięgowi powodzi katastrofalnych, które w przeszłości wielokrotnie wyrządzały ogromne
straty w dolinie Miedzianki ( Franczak, Listwan-Franczak 2016a ). W Tuchowie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z 2014 r. określono zasięg zalewu
wg tzw. wody stuletniej, lecz obszar szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczono
zgodnie z zasięgiem zalewu z roku 2010 ( Miejscowy … 2014 ).
Możliwości wyboru strefy były stosunkowo duże, ponieważ przenoszono ją z studiów ochrony przed powodzią opracowanych przez właściwy dla danego obszaru
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ( RZGW ). W dokumentach tych można było
wyznaczyć więcej niż jedną strefę obszarów bezpośrednio i potencjalnie zagrożonych powodzią. Z tego powodu planista mógł wybrać jedną z tych granic. Oprócz
najczęściej wykorzystywanej granicy dla zasięgu wód powodziowych o prawdopodobieństwie wystąpienia Q 1% w studiach wyznaczane były granice stref o zasięgu Q 50%,
Q 20%, Q 10%, Q 5%, Q 3,33% i Q 0,2% ( ryc. 5.11 ; Biedroń, Walczykiewicz 2006 ; Lachowska
2016 ). Ponadto dla obszarów obwałowanych zakreślano też granice dla stref o zasięgu
tzw. wody stuletniej ( Q 1% ) i pięćsetletniej ( Q 0,2% ), które mogły zostać zalane w wyniku
uszkodzenia bądź całkowitego zniszczenia wałów. Wszystkie te strefy wyznaczono
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Ryc. 5.10. Porównanie strefy zalewu Bogatyni podczas powodzi w 2010 r. z obszarem zagrożonym powodzią wyznaczonym w SUiKZP
Źródło : opracowanie własne na podstawie SUiKZP gminy Bogatynia.
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Ryc. 5.11. Przykładowe studium ochrony przed powodzią dla okolic Tuchowa
Źródło : RZGW w Krakowie.
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m.in. na mapach dla zlewni górnej Wisły podlegającej zarządowi RZGW w Krakowie
( zob. Studium ochrony … 2016 ).
Wyznaczenie tak dużej liczby stref miało swoje zalety i wady. W studiach tych
przedstawiono obszary zalewowe przy wystąpieniu powodzi o różnych rozmiarach,
dzięki czemu można było stwierdzić, czy dany obszar jest bezpieczny podczas powodzi, a jeśli nie, to przy jakim prawdopodobieństwie uformowania fali powodziowej
zostanie zalany. Informacja ta mogła być wykorzystana podczas decyzji planistycznych
podejmowanych zarówno przez samorządy, jak i przez mieszkańców wybierających
lokalizację budowy domu lub planujących inną inwestycję. Większość wyznaczonych
stref charakteryzowała się znacznie większym prawdopodobieństwem wystąpienia niż
w wypadku tzw. wody stuletniej. Często właśnie te mniejsze strefy zalewów zaznaczano w planach miejscowych, gdyż ich umieszczenie skutkowało wyłączeniem spod
zabudowy stosunkowo niewielkich obszarów i nie narażało właściwego organu na
konieczność wypłaty wysokich odszkodowań. Nie powodowało także nadmiernego
ograniczania rozwoju gmin. Zazwyczaj taka procedura sprawdzała się, zdarzały się
jednak sytuacje, że przy przeniesieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stref zagrożenia powodziowego o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi zezwalano na intensywne zabudowywanie obszarów, które następnie zalewane były podczas powodzi ( np. w Kasince Małej w 2014 r. ; ryc. 5.12 ; zob.
Franczak, Listwan 2015 ).
Ponadto, jak zauważa Ewa Lachowska ( 2016 ), problem stanowiło przeniesienie
dokładnego przebiegu granicy zalewu ze studiów ochrony przed powodzią do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ponieważ opracowywane one
były w różnych skalach. Pierwsze z nich w skali 1 : 10 000, a drugie najczęściej w skali
1 : 1 000, dlatego też podczas opracowywania MPZP dokonywano korekty ich przebiegu ( Lachowska 2016 ).
Sytuacja, w której brakowało jednoznacznych kryteriów wyznaczania strefy zagrożenia powodziowego, zmieniła się jednak w 2011 r., gdy wprowadzono nowelizację
Prawa wodnego. Według zawartych w nim zapisów za obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią uznawano obszary szczególnego zagrożenia powodzią ( art. 17 ust. 1,
Ustawa Prawo wodne 2001 ). W świetle art. 9 ust. 1 pkt. 6c tejże ustawy za obszary
szczególnego zagrożenia powodziowego rozumiane są tereny, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i równe tzw. wodzie stuletniej ( Q 1% ).
W kolejnych punktach tego ustępu dodano, że uznawać za nie należy również obszary,
na których prawdopodobieństwo pojawienia się powodzi jest wysokie i wynosi raz
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Ryc. 5.12. Porównanie strefy zalewu w Kasince Małej podczas powodzi w 2014 r. z obszarem
zagrożonym powodzią wyznaczonym w MPZP
Uwagi : zasięg strefy zalewu wyznaczony przez autorów w trakcie badań terenowych.
Źródło : opracowanie własne na podstawie MPZP gminy Mszana Dolna.

na 10 lat ( Q 10% ), oraz obszary międzywala, a także pasa technicznego. Nastąpiło więc
ujednolicenie kryterium wyznaczania strefy zagrożonej zalaniem, lecz w planach
zagospodarowania przestrzennego opracowanych przed nowelizacją Prawa wodnego
nadal zasięg tych granic wyznaczony jest według różnych kryteriów.
Nieco inaczej wygląda sytuacja w obszarach górskich. W wielu stosunkowo niedużych zlewniach górskich i pogórskich, jak wykazały badania licznych autorów
( German 1998 ; Izmaiłow i in. 2006 ; Bryndal 2008, 2011, 2014 b, 2015 a, b, c ; Gorczyca,
Krzemień 2008 ; Gorczyca, Wałach 2008 ; Bryndal i in. 2010 a, b, c ; Franczak, Listwan
2015 ; Franczak, Listwan-Franczak 2016 a, b ; Witkowski, Franczak 2016 ), dochodzi
do wystąpienia powodzi o znacznie szerszej strefie zasięgu wód powodziowych niż
o prawdopodobieństwie wystąpienia wody stuletniej ( Q 1% ). Podczas tzw. powodzi
tysiąclecia w 1997 r. w zlewniach na obszarze Kotliny Kłodzkiej na poszczególnych
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potokach osiągnięte zostały przepływy o prawdopodobieństwie wystąpienia od Q 0,5%
( tzw. woda dwustuletnia ) do Q 0,002% ( raz na 50 tys. lat ) ( Dubicki i in. 1999 ). Także
badania przeprowadzone w Karpatach przez Tomasza Bryndala ( 2014a ) wykazały,
iż powodzie błyskawiczne najczęściej występują w małych zlewniach ( do 100 km2 ),
a przepływy maksymalne często są znacznie wyższe od tzw. wody stuletniej ( Q1% ).
Z tego powodu zwłaszcza w małych i średnich zlewniach górskich ( do ok. 150 km2 )
ich przebieg często znacznie się różni od zasięgu wylewów obserwowanych podczas katastrofalnych powodzi ( Bryndal 2014c, 2015c ). W zlewniach badanych przez
Pawła Franczaka i współpracowników ( 2016 ) szerokość strefy zalewowej była podczas
dużych powodzi średnio 1,5 – 2 razy szersza od wyznaczonej w dokumentach planistycznych, a w skrajnych wypadkach niemal czterokrotnie szersza. W małych zlewniach górskich podczas powodzi błyskawicznych zalaniu ulega niemal całe dno doliny.
W zlewniach tych ze względu na głęboko wcięte koryta potoków wyznaczone strefy
zalewu o prawdopodobieństwie wystąpienia tzw. wody stuletniej lub większej często
obejmują tylko samo koryto bądź je wraz z wąskim pasem terasy zalewowej. Niemniej
powodzie błyskawiczne, jeśli już tam występują, mają znacznie niższe prawdopodobieństwo wystąpienia i charakteryzują się zdecydowanie szerszą strefą zalewu.
Na koniec tej części podrozdziału należy jeszcze nadmienić, że w chwili przygotowywania niniejszego opracowania trwały w Sejmie prace nad zmianą Ustawy Prawo
wodne. Jedną z ważniejszych przeprowadzonych zmian jest powołanie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ( PGW Wody Polskie ), którego zadaniem ma
być ochrona przed powodzią na obszarze Polski, realizowana z wykorzystaniem map
zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego i planów zarządzania ryzykiem
powodziowym, o których wspomniano już na początku tego podrozdziału ( art. 171,
Projekt Ustawy Prawo wodne 2016 ). W kontekście powyższych rozważań projekt tej
ustawy zakłada obowiązkowe uwzględnianie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w : koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania
przestrzennego województwa, strategii rozwoju województwa, ramowym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy ( art. 171 ust. 6 i 7,
Projekt Ustawy Prawo wodne 2016 ). Projekty dla tych terenów wymagają uzgodnienia z PGW w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego
na obszarach szczególnego zagrożenia. Przy dokonywaniu uzgodnień PGW Wody
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Polskie mają kierować się prawdopodobieństwem pojawienia się powodzi oraz poziomem zagrożenia powodziowego występującym na danym obszarze, proponowaną
zabudową i zagospodarowaniem terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także jego aktualnym zagospodarowaniem i dotychczasowym przeznaczeniem ( art. 167 ust. 3, Projekt Ustawy Prawo wodne 2016 ). W wydawanej decyzji
PGW Wody Polskie określą wymagania lub warunki dla planowanej zabudowy lub
planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Istotną proponowaną zmianą jest również to, iż zarządzanie całością infrastruktury związaną z wodami ma się odbywać w ramach jednej instytucji –
PGW Wody Polskie.

Sposoby zagospodarowania obszarów zalewowych
Jednym z aspektów prawidłowo prowadzonego planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych powodzią jest wyznaczenie granicy strefy zalewu, a drugim – racjonalne planowanie na obszarach zagrożonych zalaniem. Prawne aspekty dotyczące
zasad zagospodarowania obszarów zalewowych zamieszczono w Prawie wodnym
z 2001 r., lecz ograniczają się one do nielicznych zakazów i ograniczeń w ich użytkowaniu i zabudowywaniu ( Lachowska 2016 ).
Należy jednak pamiętać, że istotny wpływ na zagospodarowanie obszarów zagrożonych zalaniem ma czas opracowania dokumentów planistycznych bądź wydania decyzji o warunkach zabudowy terenu, ponieważ w ciągu ostatnich lat kilkukrotnie zmieniały się przepisy w tym zakresie. W Ustawie Prawo wodne z 2001 r. zachowano katalog
zakazów obowiązujących na obszarze międzywala oraz na obszarze wałów przeciwpowodziowych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie, które wymieniono we wcześniejszej ustawie z 1974 r. ( Lachowska 2016 ). Dokonano jednak ich uściślenia. W ustawie
z 2001 r. na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wprowadzono zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, wykonywania urządzeń wodnych, zmiany ukształtowania rzeźby terenu, w tym składowania materiałów oraz sadzenia drzew lub krzewów
( z wyjątkiem nasadzeń na potrzeby regulacji wód i ochrony brzegów oraz stanowiących element zabudowy biologicznej dolin ), które mogą utrudnić ochronę tych obszarów przed powodzią ( art. 88l, Ustawa Prawo wodne 2001 ). Zakazy te mogą również
zostać wprowadzone dla obszarów, dla których nie określono obszarów narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi, ze względu na ochronę bezpieczeństwa ludzi i mienia bądź potrzebę ochrony wód ( art. 88m, Ustawa Prawo wodne 2001 ). Dodatkowo
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w sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych w celu zapewnienia ich szczelności i stabilności wprowadzono kilka dodatkowych zakazów, m.in. kopania studni i budowy
obiektów budowlanych w odległości do 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego
( art. 88n ust. 1, Ustawa Prawo wodne 2001 ). Jednakże od zawartych w ustawie zakazów
może zwolnić dyrektor RZGW w drodze decyzji, określając jednocześnie warunki niezbędne do ochrony przed powodzią ( art. 88l ust. 2, Ustawa Prawo wodne 2001 ).
Jak wynika z przytoczonych powyżej zapisów prawnych, na obszarach zagrożonych powodziowo istnieją liczne ograniczenia w gospodarowaniu, tereny te jednak
często się zagospodarowuje. Zazwyczaj zostały one zabudowane znacznie wcześniej,
przed wprowadzeniem takich zakazów, choć stosunkowo często zabudowa pojawiła
się tam także po uchwaleniu tych zakazów. Od 2003 r. zarówno w Prawie wodnym,
jak i Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym znalazł się obowiązek
uzgadniania z właściwym dyrektorem RZGW zapisów w dokumentach planistycznych
w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi oraz w wypadku wydania decyzji o warunkach zabudowy, jeśli realizacja
danego przedsięwzięcia wymagała uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ( Łyp 2003 ;
Rotko 2005 ; Ryłko 2005 ; Lachowska 2016 ). W wyniku nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2005 r. zmieniła się rola dyrektora RZGW
w procesie planistycznym. W miejsce dotychczasowego wymogu uzgadniania projektów studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego wprowadzono obowiązek
ich opiniowania pod kątem niebezpieczeństwa związanego z wystąpieniem powodzi.
Zmiana ta spowodowała zmniejszenie możliwości egzekwowania przez dyrektora
RZGW ograniczeń w zagospodarowaniu terenu na obszarach zalewowych ( Rotko
2005 ; Lachowska 2016 ).
W związku z tym, jak zauważa E. Lachowska ( 2016 ), od 2003 r. w planach zagospodarowania przestrzennego mógł być zaplanowany rozwój zabudowy nawet na terenach zagrożonych powodziowo. Wynikało to z faktu, iż w Ustawie z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym znalazł się zapis, że przy staraniu się o decyzję
o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego z dyrektorem RZGW
był obowiązek dokonania ustaleń jedynie w wypadku, gdy wymagano uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego. W 2010 r. w wyniku kolejnej nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono konieczność uzgadniania
z dyrektorem RZGW decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego
już nie tylko wtedy, gdy potrzebne było pozwolenie wodnoprawnego. Uzyskanie tej
decyzji wymagane było w wypadku lokalizacji inwestycji na obszarze narażonym na
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niebezpieczeństwo powodzi, którego granice wyznaczono w studium ochrony przeciwpowodziowej, a gdyby nie było tego dokumentu, to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gmin ( Lachowska 2016 ).

Planowanie przestrzenne w małych zlewniach górskich
Stan wyznaczenia stref zagrożonych powodziowo w dokumentach planistycznych
w dużej mierze zależy od wielkości zlewni i rzeki. Na ogół w zlewniach małych nie
ma wyznaczonych stref zalewowych, a jeśli już są, to zwykle ich zasięg okazuje się
nieadekwatny do wielkości kształtujących się tam fal powodziowych. W niewielkich
zlewniach o powierzchni do 50 km2, jeśli wyznaczono strefy obszarów zalewowych,
to dotyczą one jedynie dolnych odcinków biegu tych potoków ( Raport … 2015 )
i wyznaczono je zazwyczaj dla zasięgu tzw. wody stuletniej ( Q 1 % ). Małe zlewnie
górskie i pogórskie narażone są tymczasem na powodzie błyskawiczne o znacznie
mniejszym prawdopodobieństwie wystąpienia niż w wypadku tzw. wody stuletniej.
Dodatkowo ze względu na charakter rzeźby terenu w takich zlewniach przy pojawieniu się tzw. wody stuletniej zazwyczaj woda nie występuje poza obręb łożyska
potoku. Dopiero pojawienie się fali powodziowej o mniejszym prawdopodobieństwie wystąpienia ( np. wody pięćsetletniej [ Q 0,2 % ] czy tysiącletniej [ Q 0,1 % ]) powoduje
zalanie dna doliny i wyrządzenie dużych szkód i strat powodziowych. Ponadto jak
zauważa T. Bryndal ( 2014 c ), wyznaczenie strefy zalewowej dla wody stuletniej ( Q 1 % )
ze względu na specyfikę tych zlewni nie gwarantuje bezpieczeństwa, a wąska strefa
potencjalnego zalewu stwarza u mieszkańców tylko złudne wrażenie występującego
dużego bezpieczeństwa.
Z powodu ograniczeń w lokalizacji zabudowy w obrębie stoków ( duże ich nachylenie, sprzyjające m.in. powstawaniu osuwisk ) nowe zabudowania lokalizowane są
w obrębie den dolin. Zabudowywany jest obszar zagrożony powodzią o mniejszym
prawdopodobieństwie wystąpienia, lecz w wypadku jej uformowania charakteryzujący się większą siłą niszczącą. Z tego powodu, jak wskazuje T. Bryndal ( 2014 c, 2015 b ),
w małych zlewniach powinno się wyznaczać strefę zalewową zgodną z zasięgiem
tzw. maksymalnego wiarygodnego wezbrania ( Ozga-Zielińska i in. 2003 ) bądź też
wykorzystać tzw. równania obwiedni dla przepływów maksymalnych ( Bartnik, Jokiel
2012 a ; Bryndal 2014 d ). Wykorzystanie tych metod pozwala określić prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnego przepływu, a co za tym idzie – umożliwia wyznaczenie maksymalnej strefy zalewu wodami powodziowymi. Strefy te obrazują zasięg wód
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powodziowych stanowiących realne zagrożenie powodziowe dla terenów położonych
nad małymi potokami górskimi.
Wyznaczenie takich stref mogłoby również się przyczynić do zmniejszenia
wrażliwości na powódź przez uświadomienie mieszkańcom zagrożonych terenów
możliwości występowania wezbrań na obszarze ich zamieszkania ( Franczak, Listwan
2015 ; Franczak i in. 2016 ). Na tak wyznaczonych obszarach należałoby wprowadzić
w planach miejscowych bardziej rygorystyczne zalecenia dotyczące gospodarowania. Na zagrożonych terenach można umożliwić zabudowę m.in. przez wprowadzenie wyższej rzędnej poziomu mieszkalnego ( np. o 1 m w stosunku do dna doliny )
oraz zakaz budowy podpiwniczenia domów ( Bryndal 2014 c ). Wówczas w wypadku
powodzi fala powodziowa mogłaby swobodnie przemieścić się przez tak zagospodarowany obszar, nie przyczyniając się do powstania dużych strat materialnych, ponieważ zazwyczaj jej wysokość w obrębie dna doliny jest nieduża. Z kolei w odniesieniu
do już istniejącej zabudowy można podjąć działania prewencyjne, zmierzające do
ograniczenia skutków wystąpienia powodzi. W tym celu możliwa jest np. budowa
trwałych zabezpieczeń, w postaci m.in. wałów ochronnych na granicy działki lub
podwyższonej ściany ochronnej. Istnieje również możliwość montażu drobnych
instalacji zabezpieczających przed cofaniem się wody z kanalizacji np. zasuw burzowych lub klap końcowych. Z kolei w czasie powodzi otwory wejściowe do budynku
można zabezpieczyć wodoodpornymi panelami ( Konieczny i in. 2016 ). Samorządy
lokalne, znające zasięg potencjalnego zalewu wód powodziowych, podejmując decyzje inwestycyjne oraz wyrażając zgodę na takowe, powinny bardziej racjonalnie planować budowę infrastruktury technicznej i komunalnej oraz powinny przygotować
plany reagowania na czas trwania powodzi i po jej ustąpieniu ( Franczak, Listwan
2015 ; Franczak i in. 2016 ).
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5.7. Podsumowanie
Wojciech Biernacki
W podsumowaniu piątego rozdziału poświęconego obiegowi informacji dotyczących
powodzi rozpatrywanemu z perspektywy lokalnej należy stwierdzić że olbrzymim
wyzwaniem dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w kształtowanie wiedzy
na temat tego zjawiska w Polsce jest po prostu gromadzenie informacji o przebiegu,
zasięgu i skutkach zaistniałych zjawisk, a przede wszystkim o trudnościach w zarządzaniu informacją podczas zdarzenia. Informacje takie mogą ( po usystematyzowaniu )
stać się doskonałym materiałem dla edukacji, planowania przestrzennego i tworzenia
jak najlepszych lokalnych planów ochrony przeciwpowodziowej. Okazuje się jednak,
że działania, problemy, trudności pojawiające się podczas prowadzenia akcji przeciwpowodziowej nie są dokumentowane ani dostatecznie analizowane. W konsekwencji
po niedługim czasie wiedza osób bezpośrednio zaangażowanych w procesy decyzyjne,
służb, wolontariuszy i wszelkich jednostek prowadzących działania ograniczające
skutki powodzi jest ( z perspektywy lokalnej społeczności ) bezpowrotnie utracona.
Tymczasem doświadczenia takie mają często charakter wyjątkowy ( np. rozmieszczenie i zakres zalanych obszarów w Bieruniu ).
Wydaje się, że w rozpatrywanym układzie obiegu i wymiany informacji jedyną
instytucją, która znajduje się stosunkowo blisko dziejących się wydarzeń, a jednocześnie ma kontakt z wszystkimi ważnymi aktorami biorącymi udział w działaniach przeciwpowodziowych ( mieszkańcami i instytucjami wyższego szczebla
np. IMGW ), jest urząd gminy ( lub gmin ), w których zdarza się powódź. Współpraca
powoływanych na czas wystąpienia zjawiska sztabów kryzysowych z odpowiednimi
wydziałami i lokalnymi służbami zbierającymi informacje już po powodzi mogłaby
zaowocować materiałem charakteryzującym zdarzenie nie tylko pod względem
finansowym, dyspozycji sprzętu czy ( często obecnie niedoskonałym ) opisem przebiegu i zasięgu zjawiska, lecz przede wszystkim właśnie problemami wynikającymi
z trudności w pozyskiwaniu wiarygodnych informacji, ich analizie i skutecznym
dostarczaniu do poszkodowanych. Żaden inny podmiot, tj. policja, ochotnicza
straż pożarna czy lokalne organizacje społeczne, nie dysponuje odpowiednimi funduszami, układem organizacyjnym ani umocowaniem prawnym swoich działań,
by mógł zastąpić pracowników odpowiednich wydziałów gmin. Jednocześnie, jak
wynika z przeprowadzonych badań, działalność organizacji społecznych w czasie
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trwania powodzi i bezpośrednio po niej jest intensywna, lecz zanika jednak najczęściej po ustąpieniu tego zjawiska.
Brak usystematyzowanej wiedzy, której zakres powinien znacznie wykraczać poza
obowiązki administracyjnej sprawozdawczości, a zarazem stanowić podstawę do
jak najlepiej rozumianej samorządności lokalnej, w niedoskonały i niepełny sposób
jest uzupełniany przez media lokalne i samych powodzian. Media lokalne w polskiej
rzeczywistości to głównie prasa lokalna, niebędąca w stanie na bieżąco reagować
na zdarzenia trwające najwyżej tydzień. Ponadto zawartość tych tytułów najczęściej
w krótkim czasie trafia do płatnych archiwów, co zmniejsza niemal do zera ich odziaływanie informacyjne po powodzi.
Dla mieszkańców zalanych miejscowości przestrzenią, w której mogą się podzielić
swoimi udokumentowanymi przeżyciami, okazuje się internet ( w znacznie większej
skali po 2000 r. ), a w nim fora tematyczne ( które też niestety bardzo szybko znikają )
i serwisy społecznościowe, takie jak YouTube czy Facebook. Z danych przedstawionych w tym rozdziale jednoznacznie można wywnioskować, że internet staje się miejscem wymiany informacji publikowanych bezpośrednio po wystąpieniu zjawiska,
a także po dłuższym czasie po tym zdarzeniu. Informacje tam zamieszczane ( najczęściej w postaci zdjęć, filmów ) są oczywiście subiektywne, wybiórcze, często bardziej
dokumentują stan emocjonalny autora niż rejestrowane zjawisko. Samo publikowanie
i oglądania materiałów pokazujących powódź z perspektywy internautów-uczestników stanowi bardzo ważny i cenny dowód na siłę społecznego odziaływania zjawisk,
choć nie jest to w tym wypadku usystematyzowana informacja.
Przestrzeń internetu jest również wykorzystywana przez urzędy gmin do informowania o najważniejszych bieżących kwestiach, jeszcze w czasie trwania zagrożenia i bezpośrednio po nim ( np. terminy wywozu nieczystości, miejsca przyjmowania
wniosków o odszkodowania ), oraz do edukowania mieszkańców ( ulotki dotyczące
postępowania w trakcie zdarzeń kryzysowych, informacje o warunkach uczestnictwa
w systemie powiadamiania SMS, jak również, choć niestety rzadko, publikacja map
zagrożenia powodziowego ). Przedstawiony układ treści publikowanych na stronach
gminnych wskazuje też na problem poruszony wcześniej, czyli brak systematycznie
zgromadzonej i opracowanej wiedzy o przeszłych zjawiskach, które mogłyby zostać
upublicznione, także na stronach internetowych, i stać się bogatym archiwum zdarzeń
powiązanych z wystąpieniem powodzi w danej miejscowości. Z rozmów z lokalnymi
liderami opinii jednoznacznie wynika, że znacznie łatwiej byłoby szkołom, lokalnym ośrodkom kultury, stowarzyszeniom itp. kreować kulturę przeciwpowodziową
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na silnie zagrożonych terenach, gdyby organizacje te miały dostęp do takich treści
i materiałów.
Zdecydowanie niewystarczająca ilość informacji przekazywana do instytucji ulokowanych znacznie „ dalej ” od realnego występowania powodzi – urzędów wojewódzkich, palcówek naukowych czy rządowych agend – powoduje najczęściej realizację
ich zadań, czyli np. tworzenie instrukcji postępowania, materiałów dydaktycznych,
konstrukcji prognoz i ostrzeżeń w niedoskonały sposób. Często są one pisane zbyt
trudnym językiem, bez wyraźnego adresata, a pozbawione lokalnego kontekstu dla
przeciętnego odbiorcy są materiałem o niskiej wartości informacyjnej. Działania
naukowców realizowane na podstawie krótkotrwałych, zróżnicowanych tematycznie
projektów i często również niemające realnego odbiorcy ani przestrzeni dla aplikacji
wyników odgrywają niewielką rolę w dystrybucji informacji, dobrych praktyk i rozwiązań przyjmowanych w innych częściach świata. Dobrym sygnałem jest jednak
współpraca ekspertów z instytucji naukowych i branżowych ( KZGW, IMGW ), która
owocuje materiałami edukacyjnymi i poradnikowymi, wciąż jednak zbyt słabo rozpowszechnianymi wśród pracowników gmin i mieszkańców zagrożonych obszarów.
Zaprezentowane w rozdziale piątym dane opisują aktualną sytuację informacyjną
i edukacyjną, z jaką spotykają się mieszkańcy miejscowości dotykanych przez powodzie. Widzimy bardzo rozproszony układ treści dostępnych głównie w internecie,
zarówno na stronach instytucji rządowych, regionalnych, gminnych, jak i w portalach społecznościowych. Dla członków lokalnych społeczności najważniejszą kwestią jest jednak ugruntowanie informacji o powodzi występującej właśnie „ tutaj ”
i wykorzystywanie jej w procesie tworzenia kultury powodziowej, podtrzymywania
pamięci o takim zdarzeniu i w końcu uczenia się funkcjonowania lokalnego środowiska. Wszelkie treści powinny być odnoszone do lokalnych warunków – w przeciwnym wypadku dla mieszkańców nie są one zrozumiałe, akceptowane i w niewielkim
stopniu przyczyniają się do aktywności zapobiegawczej własnej, ani nie prowadzą do
akceptacji działań planistycznych i zapobiegawczych, realizowanych w gminach.
Jak wskazują autorzy zagraniczni i polscy ( Madej i in. 2009 ; Reichel, Frömming
2014 ; McEwen, Jones 2012 ), bardzo ważne jest również kreowanie polityki przeciwpowodziowej na poziomie lokalnym. Warunkiem jej jest jednak dobra współpraca
poszczególnych wydziałów i jednostek gmin oraz istotna zmiana roli pracowników
związanych z zarządzaniem kryzysowym w gminie. Mieszkaniec obszarów zagrożonych
powinien być dostarczycielem informacji, konsultantem w planowaniu, by w końcu
stać się realizatorem ( oby jak najrzadziej ) lokalnych planów przeciwpowodziowych.
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Autorzy tego rozdziału zdają sobie sprawę z trudności w realizacji wszystkich
postulatów wywodzących się z analiz naukowych i ich aplikacji. W przypadku tak epizodycznych zjawisk ekstremalnych, jakimi są powodzie występujące na terenie Polski,
realizacja zadań w okresie „ pomiędzy powodziami ” nie ma obecnie charakteru konsekwentnie realizowanego scenariusza, brak nawet właściwych podstaw prawnych do
podejmowania takich ujednoliconych działań. Po okresie odbudowy i przywróceniu
funkcjonowania infrastruktury niskie nakłady finansowe na zadania i etaty związane
z zarządzaniem kryzysowym w wielu gminach uniemożliwiają realną współpracę ze
społecznością lokalną. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, co podnoszono wcześniej, tylko działania lokalnych instytucji animowanych przez lokalny samorząd organizacyjnie, finansowo, merytorycznie mogą doprowadzić do wzrostu działań o charakterze partycypacyjnym w przeciwdziałaniu zagrożeniu powodziowemu.
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W poprzednich rozdziałach książki przedstawiono trzy ujęcia relacji społeczności
lokalnych w stosunku do nawiedzających je powodzi. Prześledzono zmieniającą się
w czasie indywidualną i społeczną pamięć o katastrofie. Pod uwagę wzięto uwarunkowania psychologiczne, społeczne i ekonomiczne przygotowania do powodzi, wykorzystując przy tym koncepcję wrażliwości społecznej. Poddano krytycznej analizie różne
kanały komunikowania i edukowania w zakresie ryzyka powodziowego, zarówno
treści przekazywane przez powołane do tego instytucje, jak i oddolne dzielenie się
tymi materiałami w mediach społecznościowych. Wnioski, w tym także rekomendacje praktyczne płynące z tych badań, przedstawiono w poszczególnych rozdziałach
i podrozdziałach. W tym miejscu zaprezentowano powiązania między konkluzjami
z różnych części pracy. Choć osiągnięte one zostały przy zastosowaniu różnych
podejść badawczych, to wzajemnie się uzupełniają i łącznie wnoszą dodatkową wiedzę
na temat mechanizmów wpływających na przygotowanie się mieszkańców terenów
zagrożonych do powodzi oraz skuteczności działań informacyjnych i edukacyjnych,
które mogą ograniczać wrażliwość na powódź i zwiększać aktywność zapobiegawczą.
Głównym celem niniejszej pracy było uchwycenie prawidłowości w myśleniu
o powodzi i zachowaniach ludzi w sytuacji zagrożenia tego rodzaju klęską żywiołową.
Najważniejszym wnioskiem z tych badań jest to, że poszukiwanie pewnych uniwersalnych prawidłowości nie może przesłaniać lokalnego kontekstu tego zjawiska, wynikającego zarówno z uwarunkowań przyrodniczych, jak i historycznych, społecznych
i ekonomicznych danego miejsca. Powódź ma niejednokrotnie również charakter niezwykle indywidualny, odmienny dla pojedynczych osób, gospodarstw domowych czy
mieszkańców niewielkich części miejscowości. Stąd też należy mówić o indywidualnym
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doświadczeniu powodzi, które wpływa na postrzeganie tego zjawiska, a następnie
na zachowania ludzi. Stopień zindywidualizowania takiego doświadczenia klęski
w poszczególnych miejscowościach jest znaczący. W tej samej miejscowości bowiem,
w bliskiej odległości, możemy mieć do czynienia z gospodarstwami, które straciły cały
swój dobytek, z takimi, które zostały nieznacznie podtopione, oraz z takimi, które były
jedynie obserwatorami katastrofy, gdyż ich domostwa znajdowały się poza zasięgiem
wód powodziowych, a ich funkcjonowanie mogło być tylko dotknięte ograniczeniami
w przemieszczaniu się po okolicy. W trakcie wystąpienia powodzi to, co jest dostrzegane i odczuwane przez poszczególnych poszkodowanych, okazuje się zróżnicowane.
Inny jest widoczny dla nich zasięg przestrzenny tego zjawiska, odmiennie odczuwa się
czas jego trwania oraz zakłócenia przez niego spowodowane. Te różnice w postrzeganiu powodzi u różnych osób rzadko uwzględnia się w badaniach terenowych, choć
w konsekwencji przekładają się one na gotowość całych społeczności lokalnych do
podejmowania tematu powodzi, współpracy z lokalnymi władzami i instytucjami,
a także działań własnych.
Badając zależność między uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi uznawanymi za składowe wrażliwości społecznej, przyjęto, że te indywidualne doświadczenia
powodzi ( częstość występowania powodzi, wielkość strat ) można ująć w pewne syntetyczne ramy, tak by uchwycić wpływ innych czynników o charakterze psychologicznym, społecznym bądź ekonomicznym. Przeprowadzone w ośmiu zróżnicowanych
pod względem przyrodniczym, historycznym, społecznym i ekonomicznym obszarach
badania wskazują jednak, że nie można mówić o jednym, uniwersalnym dla całego
kraju czy regionu zestawie czynników wrażliwości społecznej, które miałyby wszędzie
podobny wpływ na poziom przygotowania gospodarstw do powodzi. Zróżnicowane
uwarunkowania lokalne sprawiają, że należy podchodzić z dużą ostrożnością do przestrzennego modelowania wrażliwości społecznej w kontekście klęsk żywiołowych.
Postulowane coraz częściej określanie wrażliwości społecznej jako elementu oceny
ryzyka powodziowego powinno być prowadzone głównie w skali lokalnej, przy znaczącym współudziale zagrożonych społeczności.
Moment zaistnienia zjawiska i jego odbiór przez poszczególnych członków lokalnych społeczności to niejako pierwszy etap ( czynnik ) budujący wrażliwość społeczną
na powódź. Doświadczenie to z reguły motywuje do podjęcia działań zaradczych,
przynajmniej w krótkim okresie po jej wystąpieniu. Proces taki zaobserwowano we
wszystkich przebadanych obszarach, aczkolwiek większość powodzian niezbyt optymistycznie ocenia swój poziom przygotowania do potencjalnej powodzi.
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Kolejnymi zmiennymi są czas, który upływa od zaistniałego zjawiska, oraz związane
z nim procesy poznawcze, sprawiające, że im dalej od katastrofy, tym z reguły mniejszy
jest obszar postrzegany przez powodzian jako pokryty wodą. W tym czasie pojawia
się kolejny istotny czynnik, jakim jest proces wymiany informacji między członkami
lokalnych społeczności zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio ( np. poprzez media
społecznościowe ). Nawiązuje to do rezultatów badania wrażliwości społecznej na
powódź, w których stwierdzono, że jakość więzi społecznych oraz związany z nimi
przepływ informacji istotnie wpływają na poprawę przygotowania do powodzi. Jak
wynika z wywiadów, zasięg powodzi modyfikowany jest dzięki wymianie wiadomości
ze znajomymi, a także częściowo na podstawie przekazów medialnych i zasobów internetu ( np. zdjęć lub filmów dostępnych w serwisie YouTube ).
Okazuje się, że podobny układ pogodowy, a więc wystąpienie intensywniejszych
opadów deszczu lub ogłoszenie alarmu powodziowego w danej miejscowości, ale
bez pojawienia się rzeczywistego zagrożenia, zwiększa zainteresowanie treściami
dostępnymi w internecie. Z badań zawartości serwisu YouTube wynika też, że ludzie
powracają co roku do tych wydarzeń, wspominają je, ale również szukają informacji.
Znajdują jednak najczęściej krótkie filmiki nagrane przez samych poszkodowanych,
nieniosące wartościowych informacji, które mogłyby realnie wpłynąć na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców w trakcie kolejnego tego typu zdarzenia w przyszłości. W dużej mierze materiały te powstają spontanicznie, aby uwiecznić moment,
który nagrywający uznają za ważny i wart podzielenia się z szerszą grupą odbiorców.
Na drugi plan schodzą jakość nagrania, przedstawienie szerszego przekazu czy uzupełnienie filmu o komentarz.
Dzięki internetowi, w tym swobodzie komunikacji wynikającej z charakteru mediów
społecznościowych, pojawiła się nowa, jeszcze kilkanaście lat temu niemal nieznana,
możliwość wymiany informacji przez zwykłych ludzi będących świadkami powodzi.
Użytkownicy internetu dzielą się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami z niecodziennego zjawiska, jakim jest powódź. Być może z czasem media społecznościowe staną
się miejscem udostępniania większej ilości lokalnych materiałów o charakterze edukacyjnym czy informacyjnym dla mieszkańców obszarów potencjalnego zagrożenia zjawiskiem powodzi. Obecnie filmy pełnią jednak głównie funkcję kroniki wydarzeń, do
których w razie potrzeby można swobodnie wrócić, aby odświeżyć pamięć o powodzi.
Niestety, wśród tych materiałów trudno odnaleźć te przygotowane przez organizacje społeczne, służby odpowiedzialne za reagowanie w trakcie klęski żywiołowej,
przedstawicieli administracji różnego szczebla czy agendy rządowe, takie jak IMGW

397

Zanim nadejdzie powódź …

czy KZGW. Instytucje te powinny zatem zwiększyć swoją obecność w tych formach
przekazu. Ich materiały, wykorzystujące również nagrania i fotografie „ zwykłych ”
użytkowników, mogłyby zainteresować odbiorców oraz pełnić funkcję edukacyjną
i informacyjną, uzupełniając tworzone żywiołowo „ społeczne archiwum ” powodzi.
Wyniki ze wszystkich trzech części wskazują zatem, że cenne byłoby wspieranie mieszkańców terenów zagrożonych w dzieleniu się swoją wiedzą ( opowieściami o powodzi,
zdjęciami, filmami ), oczywiście w taki sposób, by nie potęgować ich traumy. Takie
działanie mogłoby odegrać niebagatelną rolę we wzmacnianiu społecznej pamięci
o powodzi, a w konsekwencji służyć poprawie przygotowania do niej, łącząc wiedzę
nieformalną z wiedzą ekspercką.
Takiej funkcji nie spełniają również witryny internetowe gmin. Zakres dostępnych
na nich informacji o zagrożeniu powodziowym i możliwych sposobach przygotowania do powodzi jest ograniczony, poza kilkoma wyjątkami, które można uznać za
dobre przykłady. Jeśli już pojawiają się jakieś informacje, to zwykle mają one charakter ogólny, są opracowywane przez urzędy centralne bez uwzględnienia lokalnego
kontekstu. Gminy nie są bowiem zobligowane do przekazywania informacji o lokalnym ryzyku powodziowym za pomocą stron internetowych. Dodatkowo w większości
urzędów gminy kwestie te stanowią niewielką część obowiązków oddelegowanych do
nich pracowników. Witryny internetowe traktuje się raczej jako wizytówki gmin, które
mają kreować wśród mieszkańców, inwestorów i turystów ich pozytywny wizerunek.
Istnieją jednak możliwości poprawy sytuacji w zakresie komunikowania ryzyka
powodziowego czy innych zagrożeń za pomocą stron internetowych, tak by były one
dobrze widoczne i czytelne, a w konsekwencji zapewniały niezbędne informacje na
temat lokalnego zagrożenia, możliwości przygotowania się do niego, reagowania na
niego oraz zachowania się po jego wystąpieniu.
Badania wyobrażeń o powodzi oraz wrażliwości społecznej na to zjawisko wykazały, że pomimo zindywidualizowanego doświadczenia należy wymienić jedną ważną
grupę demograficzną, a mianowicie osoby starsze, których poziom wrażliwości okazał
się wyjątkowo wysoki i wymaga podjęcia szczególnych działań, zwłaszcza w zakresie sposobów komunikowania ryzyka powodziowego. Postrzegane przez seniorów
obszary zalane wodami powodziowymi były najmniejsze w porównaniu z innymi
osobami, różnią się też oni od pozostałych mieszkańców preferowanymi kanałami
komunikacji i jednocześnie deklarują niską aktywność zapobiegawczą. Trudną sytuację osób w tej grupie wiekowej należy wiązać z ich ograniczeniami zdrowotnymi oraz
częściej niż w innych grupach gorszą sytuacją ekonomiczną, a nawet niekiedy izolacją
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społeczną. Z pewnością część seniorów stanowi grupę, dla której istnieje potrzeba
zmodyfikowania procesów komunikacji oraz organizacji wsparcia, tak by zwiększyć
ich poziom włączenia w potencjalne lokalne działania przeciwpowodziowe.
Odnotowano również różnice w gotowości podejmowania działań zapobiegawczych związane z wykształceniem osób zagrożonych powodzią. Zmiana tych uwarunkowań jest trudna i nie stanowi bezpośrednio przedmiotu działań w ramach zarządzania ryzykiem powodziowym. Powinny one być jednak uwzględnione w praktyce
komunikowania i edukowania w tym zakresie. Tymczasem instytucje różnego szczebla, pomimo udostępniania materiałów interesujących dla wielu użytkowników, niewiele robią, by ułatwić dotarcie do tych informacji. Nie próbują np. przedstawić w zrozumiały sposób polityki opracowywania planów, udostępniają dokumenty napisane
hermetycznym językiem, a teksty w języku nietechnicznym nazywane streszczeniami
mają podobną skalę trudności percepcji jak dokumenty skierowane do specjalistów.
Niestety, najczęściej zawartość stron tematycznie powiązanych z informacją przeciwpowodziową należy określić jako trudną lub bardzo trudną w odbiorze dla zwykłego
użytkownika. Oznacza to, że strony te nie spełniają podstawowych standardów komunikacji z większymi grupami społecznymi, a pojawiające się tam teksty napisane niełatwym językiem mogą trafić do niewielkiej tylko grupy potencjalnych czytelników,
czyli do osób z wyższym wykształceniem lub specjalistów.
Innym czynnikiem, który determinuje wybór informacji na stronach instytucji, jest
z pewnością brak tradycji współpracy międzyinstytucjonalnej nienarzuconej przepisami, ale wynikającej ze wspólnych celów. W rezultacie poszczególne instytucje, mimo
że mają wspólny cel, nie współpracują z sobą, czego widomym przykładem jest brak
linków do materiałów publikowanych na stronach innych instytucji. Część z tych problemów, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym, wynika z uwarunkowań
prawnych, jak również z dominującego jeszcze w polskiej administracji starego paradygmatu ochrony przeciwpowodziowej, w ramach którego wiedza ekspercka przekazywana jest odgórnie i jednokierunkowo do mieszkańców i użytkowników terenów
zagrożonych. Bardzo powoli przebija się do świadomości nowa filozofia zarządzania
ryzykiem powodziowym, która wymaga właśnie większej współpracy ze społecznościami lokalnymi i wypracowania nowych standardów informowania, a także współdzielenia się wiedzą. W polskich regulacjach prawnych niewiele jest nadal informacji
o kompetencjach instytucji zajmujących się powodziami w zakresie informowania,
komunikacji czy edukacji. Współpracę z podmiotami wyższego szczebla utrudniają
dodatkowo wskazywane w literaturze przedmiotu dotyczącej zarządzania kryzysowego
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słabości obecnych regulacji. Zawierają one wiele wad i nieścisłości, a głównymi problemami są: brak zgodności aktów prawnych na poszczególnych szczeblach podziału
terytorialnego, rozproszenie przepisów prawa, luki w nich, a także zamęt terminologiczny. W treści analizowanych aktów prawnych niewiele zapisów poświęcono roli służb,
mediów i organizacji pozarządowych w procesie komunikacji kryzysowej i komunikacji
ryzyka, pomimo że praktyka dowodzi ich dużego znaczenia w owym procesie.
Koncepcja wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe zwraca szczególną uwagę
na możliwe problemy z radzeniem sobie ze skutkami negatywnego zdarzenia, wynikające z sytuacji życiowej danych grup mieszkańców ( ich uwarunkowań demograficznych, społecznych i ekonomicznych ). W swoich klasycznych ujęciach często ignoruje
ona jednak wymiar czasu oraz to, że brak działań zapobiegawczych może być wynikiem specyficznej indywidualnej sytuacji lub splotu okoliczności. Badania przedstawione w różnych rozdziałach wykazały znaczenie uwarunkowań o charakterze psychologicznym – motywacji do działania i wiary w jego sens. Główną barierą w tym
zakresie mogą być traumatyczne przeżycia poszkodowanych przez powódź osób,
które nie mają nawet ochoty rozmawiać o powodzi, a cóż dopiero przygotowywać
się do następnej. Pomoc psychologiczna w obszarach dotkniętych klęską żywiołową
powinna mieć charakter długofalowy i stanowić integralną część edukacji powodziowej. Jednocześnie bez względu na stopień tej traumy z czasem dochodzi do
obniżania motywacji członków lokalnych społeczności do przeciwdziałania powodzi. Działania informacyjne i edukacyjne powinny być zatem dostosowane do przebiegu tego procesu, gdyż wiara w możliwość zmniejszenia strat powodziowych
przekłada się na rzeczywistą aktywność w tym zakresie. Informowanie i edukowanie
o potencjalnym zagrożeniu powodziowym powinno nie tylko obejmować przekazywanie wiedzy o nim oraz o sposobach przygotowania się do niego, ale także przekonywać, że możliwe jest w zależności od lokalnych uwarunkowań podjęcie różnego
rodzaju działań, które mogą efektywnie zmniejszyć potencjalne straty powodziowe.
Wpisuje się to we wspomniane już wcześniej współczesne podejście w zarządzaniu
ryzykiem powodziowym oparte na współodpowiedzialności mieszkańców i użytkowników terenów zagrożonych oraz instytucji i służb odpowiedzialnych za ograniczanie skutków klęsk żywiołowych.
Przeprowadzone badania potwierdzają wnioski z innych analiz, że w skali lokalnej ( gminnej ) najlepiej jest prowadzić skuteczną edukację przeciwpowodziową. Przy
dobrym rozpoznaniu lokalnej specyfiki doświadczenia powodzi można ograniczyć
niektóre bariery procesu komunikowania ryzyka powodziowego. Szczególnie istotna
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Podsumowanie i dyskusja wyników

wydaje się w tym procesie rola gmin, które przy współpracy odpowiednich wydziałów
( zarządzania kryzysowego, planowania, ochrony środowiska ) mogą pełnić funkcję
lokalnego animatora współpracy szkół, stowarzyszeń i liderów, dzięki czemu możliwe
będzie w przyszłości wspólne z mieszkańcami gromadzenie, analizowanie i planowanie działań zabezpieczających ich przed kolejną powodzią. Wymaga to jednak wzmocnienia zasobów kadrowych gmin odpowiedzialnych za tego rodzaju działania, zwłaszcza w okresie między powodziami, gdyż obecnie większość działań nakierowanych
jest na reagowanie w sytuacji kryzysowej. Dodatkowo samorządy gminne powinny
być wspierane przez instytucje i agendy wyższego szczebla przez przekazywanie
mieszkańcom łatwo dostępnej i zrozumiałej informacji o zagrożeniu powodziowym
w miejscu ich zamieszkania. Informacja taka powinna być również w większym stopniu zintegrowana z procesem planowania przestrzennego jako specyficznym kanałem
komunikowania zagrożenia powodziowego. Towarzyszyć temu powinno rozwijanie
w edukacji szkolnej wiedzy i umiejętności o możliwych działaniach przygotowawczych w obszarach zagrożonych powodzią oraz o zachowaniu się w trakcie powodzi
i po jej wystąpieniu. Poza formalną edukacją niezbędne byłoby też opracowanie odpowiednich poradników, które wspierałyby mieszkańców w skutecznym przygotowaniu
się do potencjalnej powodzi.
Głównym celem powinno być zatem ograniczanie wrażliwości społecznej na
powódź dzięki ciągłemu i osadzonemu w lokalnym kontekście procesowi wzajemnej
edukacji i motywacji do działania. Szczególną szansę należy upatrywać w zwiększonej
roli planowania partycypacyjnego prowadzonego z udziałem mieszkańców nie tylko
w biernej roli osób informowanych o planach, otrzymujących polecenia, jak się zachowywać, czy tylko recenzujących poczynania planistów, lecz także jako dostarczycieli
informacji o przestrzeni danej gminy oraz opinii na temat procesów tam zachodzących.
Takie wspólne zarządzanie przestrzenią mogłoby ograniczyć obserwowane w obszarach powodziowych społeczne mechanizmy wyparcia problemu zagrożenia powodziowego i zwiększania się wrażliwości społecznej mieszkańców, co skutkuje słabszym
przygotowaniem się do powodzi oraz trudnościami w okresie po jej wystąpieniu.
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Załączniki

404
Art. 11 ust. 2 pkt 3 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 11 ust. 2 pkt 6 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Centra zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty, komórki i jednostki organizacyjne
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
oraz Unii Europejskiej
Inne organizacje międzynarodowe
odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe
i ochronę infrastruktury krytycznej

Monitorowanie potencjalnych zagrożeń

Zapewnienie obiegu informacji między krajowymi
i zagranicznymi organami i strukturami zarządzania
kryzysowego

Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego
organów administracji publicznej

Przygotowanie uruchamiania w przypadku zaistnienia
zagrożeń, procedur związanych
z zarządzaniem kryzysowym

Współdziałanie z podmiotami, komórkami
i jednostkami organizacyjnymi Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz innych
organizacji międzynarodowych, odpowiedzialnymi
za zarządzanie kryzysowe i ochronę infrastruktury
krytycznej

RZĄDOWE CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA

RZĄDOWE CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA

RZĄDOWE CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA

RZĄDOWE CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA

Krajowe i zagraniczne organy i struktury
zarządzania kryzysowego

–

Art. 11 ust. 2 pkt 15 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 11 ust. 2 pkt 8 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 11 ust. 2 pkt 2 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. d
Ustawa o zarządzaniu
kryzysowym

RZĄDOWE CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA

–

Gromadzenie informacji o zagrożeniach
i analiza zebranych materiałów

Art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. b
Ustawa o zarządzaniu
kryzysowym

Podstawa prawna

RZĄDOWE CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA

Właściwe komórki organizacyjne urzędów
obsługujące ministrów oraz kierowników
urzędów centralnych

Adresat

Opracowywanie i aktualizowanie Krajowego Planu
Zarządzania Kryzysowego we współpracy
z właściwymi komórkami organizacyjnymi
urzędów obsługujących ministrów
oraz kierowników urzędów centralnych

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

RZĄDOWE CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA

Zaangażowany podmiot

A. Administracja rządowa
A.1. Przed (pomiędzy) wystąpieniem powodzi

Załącznik 1. Zadania poszczególnych podmiotów w procesie komunikacji ryzyka powodziowego
opracowanie: Karolina Listwan-Franczak

Zanim nadejdzie powódź …

Art. 7 ust. 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 7 ust. 4 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 12 ust. 2 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec administracji
publicznej
Prezes Rady Ministrów

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec administracji
publicznej

Sprawowanie zarządzania kryzysowego
na terytorium RP

Sprawowanie zarządzania kryzysowego na terytorium
RP w przypadkach niecierpiących zwłoki
→ niezwłoczne zawiadomienie Prezesa Rady
Ministrów o podjętych działaniach

Określenie w drodze zarządzenia,
z zachowaniem przepisów o ochronie informacji
niejawnych, wykazu przedsięwzięć i procedur
systemu zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem
zobowiązań wynikających z członkostwa
w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
oraz organów odpowiedzialnych za ich uruchamianie

Opracowywanie planów zarządzania kryzysowego

RADA MINISTRÓW

MINISTER WŁAŚCIWY DO
SPRAW ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ

PREZES RADY MINISTRÓW

MINISTROWIE
I KIEROWNICY URZĘDÓW
CENTRALNYCH

Art. 7 ust. 2 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 14 ust. 3 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Wojewoda

Wydawanie w drodze zarządzenia wytycznych
do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego

Art. 20a Ustawa o zarządzaniu
kryzysowym

Podstawa prawna

MINISTER WŁAŚCIWY DO
SPRAW ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ

Adresat

Prawo żądania udzielenia informacji, gromadzenia
DYREKTOR RZĄDOWEGO
i przetwarzania danych niezbędnych do realizacji
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA zadań określonych w Ustawie o zarządzaniu
kryzysowym

Rola w procesie komunikacji kryzysowej
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec administracji
publicznej

Zaangażowany podmiot

Załączniki

405

406
Wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego
Zespół zarządzania kryzysowego ministra
właściwego ds. wewnętrznych
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena
zagrożeń występujących na obszarze województwa

Dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących
aktualnego stanu bezpieczeństwa dla wojewódzkiego
zespołu zarządzania kryzysowego, zespołu
zarządzania kryzysowego działającego w urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw
wewnętrznych oraz Centrum

Współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania
kryzysowego

Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne
i prognozowanie tych zagrożeń

Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie
wojewodzie wniosków dotyczących wykonania,
zmiany lub zaniechania działań ujętych
w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA
WŁAŚCIWA W SPRAWACH
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA
WŁAŚCIWA W SPRAWACH
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA
WŁAŚCIWA W SPRAWACH
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

Wojewoda

–

Powiatowe zespoły zarządzania kryzysowego

–

Starości

Wydawanie starostom zaleceń do powiatowych
planów zarządzania kryzysowego

WOJEWODA

Adresat

Rada Ministrów

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

Sporządzanie Raportu o zagrożeniach
bezpieczeństwa narodowego

Zaangażowany podmiot

MINISTROWIE KIERUJĄCY
DZIAŁAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, KIEROWNICY
URZĘDÓW CENTRALNYCH
ORAZ WOJEWODOWIE

Art. 14 ust. 8 pkt 2 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 14 ust. 8 pkt 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 14 ust. 6 pkt 4 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 14 ust. 6 pkt 3 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 14 ust. 6 pkt 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art.14 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 5a ust. 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Podstawa prawna

Zanim nadejdzie powódź …

Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia
przepływu informacji na potrzeby zarządzania
kryzysowego

Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania
i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania
ludności

Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego
organów administracji publicznej

Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia
przepływu informacji na potrzeby zarządzania
kryzysowego

Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego
organów administracji publicznej

Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania
i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania
ludności

CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
tworzone przy organach
administracji rządowej

CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
tworzone przy organach
administracji rządowej

WOJEWÓDZKIE
CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE
CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE
CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
tworzone przy organach
administracji rządowej

Zaangażowany podmiot

Adresat

–

Art. 16 ust. 2 pkt 3 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 16 ust. 2 pkt 2 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 16 ust. 2 pkt 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec administracji
publicznej
Centra zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej

Art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Podstawa prawna

Centra zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej

–

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec administracji
publicznej

Załączniki

407

408

Art. 11 ust. 2 pkt 15 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 11 ust. 2 pkt 6 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 20a Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Krajowe i zagraniczne organy i struktury
zarządzania kryzysowego
Centra zarządzania kryzysowego
organów administracji publicznej
Podmioty, komórki i jednostki
organizacyjne Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego oraz Unii
Europejskiej
Inne organizacje międzynarodowe
odpowiedzialne za zarządzanie
kryzysowe i ochronę infrastruktury
krytycznej
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej
Organy administracji rządowej
Instytucje państwowe
Służby

Zapewnienie obiegu informacji między krajowymi
i zagranicznymi organami i strukturami
zarządzania kryzysowego
Współdziałanie z centrami zarządzania
kryzysowego organów administracji publicznej
Współdziałanie z podmiotami, komórkami
i jednostkami organizacyjnymi Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej
oraz innych organizacji międzynarodowych,
odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe
i ochronę infrastruktury krytycznej
Prawo żądania udzielenia informacji, gromadzenia
i przetwarzania danych niezbędnych do realizacji
zadań określonych w Ustawie o zarządzaniu
kryzysowym
Doradzanie w zakresie koordynacji działań
organów administracji rządowej, instytucji
państwowych i służb w sytuacjach kryzysowych

RZĄDOWE CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA

RZĄDOWE CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA

RZĄDOWE CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA

DYREKTOR RZĄDOWEGO CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA

RZĄDOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

Art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 11 ust. 2 pkt 8 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 11 ust. 2 pkt 14 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Podmioty, o których mowa w art. 8
ust. 2 i 3 Ustawy o zarządzaniu
kryzysowym

Informowanie, właściwych podmiotów
o potencjalnych zagrożeniach oraz działaniach
podjętych przez właściwe organy

RZĄDOWE CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA

Art. 11 ust. 2 pkt 5a Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Podstawa prawna

Organy administracji publicznej

Adresat

Zapewnienie koordynacji polityki informacyjnej
organów administracji publicznej w czasie sytuacji
kryzysowej

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

RZĄDOWE CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA

Zaangażowany podmiot

A.2. W trakcie powodzi

Zanim nadejdzie powódź …

Art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 14 ust. 8 pkt 3 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym
Art. 7 ust. 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Pełnienie całodobowego dyżuru w celu
zapewnienia przepływu informacji na potrzeby
zarządzania kryzysowego
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania
i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania ludności
Współdziałanie z centrami zarządzania
kryzysowego organów administracji publicznej
Przekazywanie do wiadomości publicznej
informacji związanych z zagrożeniami
Sprawowanie zarządzania kryzysowego
na terytorium RP

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tworzone przy organach administracji
rządowej

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tworzone przy organach administracji
rządowej

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tworzone przy organach administracji
rządowej

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tworzone przy organach administracji
rządowej

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

RADA MINISTRÓW

Centra zarządzania kryzysowego
organów administracji publicznej

–

Art. 13 ust. 2 pkt 8 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Organy administracji rządowej
Służby ratownicze

Współdziałanie na wszystkich szczeblach
administracji rządowej w zakresie informowania
i przekazywania poleceń do wykonania w systemie
całodobowym dla jednostek ochrony zdrowia
w przypadkach awaryjnych, losowych,
jak również zaburzeń funkcjonowania systemu

Art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 13 ust. 2 pkt 5 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Służby ratownicze

Podstawa prawna

Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje
ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne

Adresat

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

Zaangażowany podmiot

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tworzone przy organach administracji
rządowej

Załączniki

409

410
Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje
ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania
i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania ludności
W czasie stanu klęski żywiołowej: kierowanie
działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia
skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia na
obszarze województwa

WOJEWÓDZKIE CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

WOJEWODA

–
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Służby

Art. 11 ust. 1 Ustawa
o stanie klęski żywiołowej

Art. 16 ust. 2 pkt 3 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 16 ust. 2 pkt 5 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 16 ust. 2 pkt 2 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Współdziałanie z centrami zarządzania
kryzysowego organów administracji publicznej

WOJEWÓDZKIE CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

Centra zarządzania kryzysowego
organów administracji publicznej

Art. 16 ust. 2 pkt 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Pełnienie całodobowego dyżuru w celu
zapewnienia przepływu informacji na potrzeby
zarządzania kryzysowego

Art. 7 ust. 2 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 14 ust. 6 pkt 4 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Prezes Rady Ministrów

Podstawa prawna

Powiatowe zespoły zarządzania
kryzysowego

Adresat

Rola w procesie komunikacji kryzysowej
Sprawowanie zarządzania kryzysowego na
terytorium RP w przypadkach niecierpiących
zwłoki
→ niezwłoczne zawiadomienie Prezesa Rady
Ministrów o podjętych działaniach
Współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania
kryzysowego

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA WŁAŚCIWA
W SPRAWACH ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO W URZĘDZIE
WOJEWÓDZKIM

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zaangażowany podmiot

Zanim nadejdzie powódź …

Prezydent RP
Prezes Rady Ministrów

Wojewodowie
Pełnomocnicy
Społeczne organizacje ratownicze
Organizacje charytatywne
Stowarzyszenia
Fundacje
Inne podmioty działające na obszarze
właściwości

W czasie stanu klęski żywiołowej: obowiązek
informowania na bieżąco Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady
Ministrów o skutkach klęski żywiołowej
i działaniach podejmowanych w celu zapobieżenia
tym skutkom lub ich usunięcia
W czasie stanu klęski żywiołowej: obowiązek
współdziałania i wzajemnego przekazywania
informacji w zakresie zapobiegania skutkom klęski
żywiołowej lub ich usuwania
W czasie stanu klęski żywiołowej: obowiązek
współpracy ze społecznymi organizacjami
ratowniczymi, charytatywnymi, stowarzyszeniami,
fundacjami oraz innymi podmiotami działającymi
na obszarze ich właściwości, a na wniosek
lub za zgodą tych podmiotów koordynacja
ich działalności

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ lub INNY
MINISTER, do zakresu działania którego
należy zapobieganie skutkom danej klęski
żywiołowej lub ich usuwanie w przypadku
wątpliwości co do właściwości ministra
lub w przypadku gdy właściwych jest kilku
ministrów – MINISTER WYZNACZONY
PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW

WOJEWODOWIE/PEŁNOMOCNICY

KIERUJĄCY DZIAŁANIAMI
PROWADZONYMI W CELU
ZAPOBIEŻENIA SKUTKOM KLĘSKI
ŻYWIOŁOWEJ LUB ICH USUNIĘCIA

Organy administracji rządowej
(z wyjątkiem Rady Ministrów,
Prezesa Rady Ministrów
i wiceprezesów Rady Ministrów)
Organy samorządu terytorialnego

W czasie stanu klęski żywiołowej: prawo
wydawania poleceń wiążących organom
administracji rządowej, z wyjątkiem Rady
Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesów
Rady Ministrów, a także prawo wydawania poleceń
wiążących organom samorządu terytorialnego

Adresat

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

Zaangażowany podmiot

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ lub INNY
MINISTER, do zakresu działania którego
należy zapobieganie skutkom danej klęski
żywiołowej lub ich usuwanie w przypadku
wątpliwości co do właściwości ministra
lub w przypadku gdy właściwych jest kilku
ministrów – MINISTER WYZNACZONY
PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW

Art. 19 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Art. 15 ust. 1 Ustawa
o stanie klęski żywiołowej

Art. 16 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Art. 13 ust. 1 Ustawa
o stanie klęski żywiołowej

Podstawa prawna

Załączniki

411

412

Art. 20a Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec administracji
publicznej
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec administracji
publicznej

Prawo żądania udzielenia informacji,
gromadzenia i przetwarzania danych
niezbędnych do realizacji zadań
określonych w Ustawie o zarządzaniu
kryzysowym
Pełnienie całodobowego dyżuru
w celu zapewnienia przepływu informacji
na potrzeby zarządzania kryzysowego
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu
wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności
Współdziałanie z centrami zarządzania
kryzysowego organów administracji
publicznej

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

DYREKTOR RZĄDOWEGO CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tworzone przy organach administracji
rządowej

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tworzone przy organach administracji
rządowej

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tworzone przy organach administracji
rządowej

Centra zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej

–

Art. 11 ust. 2 pkt 6 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Podmioty, komórki i jednostki organizacyjne
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
i Unii Europejskiej
Inne organizacje międzynarodowe
odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe
i ochronę infrastruktury krytycznej

Współdziałanie z podmiotami, komórkami
i jednostkami organizacyjnymi Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego
i Unii Europejskiej oraz innych organizacji
międzynarodowych, odpowiedzialnymi
za zarządzanie kryzysowe i ochronę
infrastruktury krytycznej

Art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 11 ust. 2 pkt 15
Ustawa o zarządzaniu
kryzysowym

Centra zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej

Współdziałanie z centrami zarządzania
kryzysowego organów administracji
publicznej

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

Art. 11 ust. 2 pkt 8 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Podstawa prawna

Krajowe i zagraniczne organy i struktury
zarządzania kryzysowego

Adresat

Zapewnienie obiegu informacji między
krajowymi i zagranicznymi organami
i strukturami zarządzania kryzysowego

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

Zaangażowany podmiot

A.3. Zaraz po wystąpieniu powodzi

Zanim nadejdzie powódź …

Adresat

Centra zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej

Współdziałanie z centrami zarządzania
kryzysowego organów administracji
publicznej
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu
wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności
W czasie stanu klęski żywiołowej:
kierowanie działaniami prowadzonymi
w celu zapobieżenia skutkom klęski
żywiołowej lub ich usunięcia na obszarze
województwa

WOJEWÓDZKIE CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

WOJEWODA

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec administracji
publicznej

–

Art. 16 ust. 2 pkt 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec administracji
publicznej

Pełnienie całodobowego dyżuru
w celu zapewnienia przepływu informacji
na potrzeby zarządzania kryzysowego

Art. 11 ust. 1 Ustawa
o stanie klęski żywiołowej

Art. 16 ust. 2 pkt 3 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 16 ust. 2 pkt 2 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 14 ust. 6 pkt 4 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Powiatowe zespoły zarządzania kryzysowego

Współpraca z powiatowymi zespołami
zarządzania kryzysowego

Art. 7 ust. 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Podstawa prawna

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA WŁAŚCIWA
W SPRAWACH ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO W URZĘDZIE
WOJEWÓDZKIM

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec administracji
publicznej

Sprawowanie zarządzania kryzysowego
na terytorium RP

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

RADA MINISTRÓW

Zaangażowany podmiot

Załączniki

413

414

WOJEWODOWIE/PEŁNOMOCNICY

Społeczne organizacje ratownicze
Organizacje charytatywne
Stowarzyszenia
Fundacje
Inne podmioty działające na obszarze
właściwości

Wojewodowie
Pełnomocnicy

W czasie stanu klęski żywiołowej:
obowiązek współdziałania i wzajemnego
przekazywania informacji w zakresie
zapobiegania skutkom klęski żywiołowej
lub ich usuwania

W czasie stanu klęski żywiołowej:
obowiązek współpracy ze społecznymi
KIERUJĄCY DZIAŁANIAMI
organizacjami ratowniczymi,
PROWADZONYMI W CELU ZAPOBIEŻENIA charytatywnymi, stowarzyszeniami,
SKUTKOM KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB ICH fundacjami oraz innymi podmiotami
USUNIĘCIA
działającymi na obszarze ich właściwości,
a na wniosek lub za zgodą tych podmiotów
koordynacja ich działalności

Prezydent RP
Prezes Rady Ministrów

W czasie stanu klęski żywiołowej:
obowiązek informowania na bieżąco
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
i Prezesa Rady Ministrów o skutkach klęski
żywiołowej i działaniach podejmowanych
w celu zapobieżenia tym skutkom
lub ich usunięcia

Organy administracji rządowej (z wyjątkiem
Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów
i wiceprezesów Rady Ministrów)
Organy samorządu terytorialnego

Adresat

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ lub INNY
MINISTER, do zakresu działania którego
należy zapobieganie skutkom danej klęski
żywiołowej lub ich usuwanie; w przypadku
wątpliwości co do właściwości ministra
lub w przypadku gdy właściwych jest kilku
ministrów – MINISTER WYZNACZONY
PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW

Rola w procesie komunikacji kryzysowej
W czasie stanu klęski żywiołowej: prawo
wydawania poleceń wiążących organom
administracji rządowej, z wyjątkiem Rady
Ministrów, Prezesa Rady Ministrów
i wiceprezesów Rady Ministrów,
a także prawo wydawania poleceń
wiążących organom samorządu
terytorialnego

Zaangażowany podmiot

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ lub INNY
MINISTER, do zakresu działania którego
należy zapobieganie skutkom danej klęski
żywiołowej lub ich usuwanie ; w przypadku
wątpliwości co do właściwości ministra
lub w przypadku gdy właściwych jest kilku
ministrów – MINISTER WYZNACZONY
PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW

Art. 19 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Art. 15 ust. 1 Ustawa
o stanie klęski żywiołowej

Art. 16 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Art. 13 ust. 1 Ustawa
o stanie klęski żywiołowej

Podstawa prawna

Zanim nadejdzie powódź …

Art. 17 ust. 2 pkt 2 lit. c Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym
Art. 18 ust. 2 Ustawa o zarządzaniu
kryzysowym

Art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym
Art. 19 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 20 ust. 1 pkt 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Organy gminy
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej
Starosta
Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu
zarządzania kryzysowego

Zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania
kryzysowego oraz wykonywanie odpowiednio zadań, o których
mowa w art. 16 ust. 2 (m.in. działania komunikacyjne analogiczne
do zadań wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego)

Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy

Opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia
gminnego planu zarządzania kryzysowego

Zapewnienie na obszarze gminy całodobowego alarmowania
członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru
w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania
prowadzonych czynności

STAROSTA

POWIATOWE CENTRA
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

Art. 17 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Wojewoda

Opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia
powiatowego planu zarządzania kryzysowego

STAROSTA

Art. 17 ust. 2 pkt 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Podstawa prawna

Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu

Adresat

STAROSTA

Rola w procesie komunikacji kryzysowej
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Zaangażowany podmiot

B. Administracja samorządowa
B.1. Przed (pomiędzy) wystąpieniem powodzi

Załączniki

415

416
Adresat

Podstawa prawna

Art. 18 ust. 2 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania
kryzysowego oraz wykonywanie odpowiednio zadań, o których
mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym
(m.in. działania komunikacyjne analogiczne do zadań
wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego)

Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy

POWIATOWE CENTRA
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

Art. 17 ust. 2 pkt 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu

Podstawa prawna

Art. 20a Ustawa o zarządzaniu
kryzysowym

Art. 20 ust. 1 pkt 3 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 20 ust. 1 pkt 2 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

STAROSTA

Adresat

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

–

Centra Zarządzania Kryzysowego
organów administracji publicznej

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Zaangażowany podmiot

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

Prawo żądania udzielenia informacji, gromadzenia i przetwarzania
danych niezbędnych do realizacji zadań określonych w Ustawie
o zarządzaniu kryzysowym

ORGANY WŁAŚCIWE
W SPRAWACH
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

B.2. W trakcie powodzi

Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania
oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

Zapewnienie na obszarze gminy współdziałania z centrami
zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej

Zaangażowany podmiot

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

Zanim nadejdzie powódź …

Art. 9 ust. 1 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

W czasie stanu klęski żywiołowej: kierowanie działaniami
prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom
klęski żywiołowej lub ich usunięcia

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

Art. 20a Ustawa o zarządzaniu
kryzysowym

ORGANY WŁAŚCIWE
W SPRAWACH
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

Art. 20 ust. 1 pkt 3 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
poszukiwawcze i humanitarne

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

–

Art. 20 ust. 1 pkt 2 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Prawo żądania udzielenia informacji, gromadzenia i przetwarzania
danych niezbędnych do realizacji zadań określonych w Ustawie
o zarządzaniu kryzysowym

Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania
oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

Centra Zarządzania Kryzysowego
organów administracji publicznej

Art. 20 ust. 1 pkt 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 1 pkt 5 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Zapewnienie na obszarze gminy współdziałania z centrami
zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

Adresat
Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Służby ratownicze i humanitarne

Zapewnienie na obszarze gminy całodobowego alarmowania
członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego
dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji
oraz dokumentowania prowadzonych czynności

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

Zaangażowany podmiot

Załączniki

417

418
Art. 15 ust. 2 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Art. 10 ust. 1 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Kierownicy innych jednostek
organizacyjnych niż określone
w art. 9 ust. 2 Ustawy o stanie
klęski żywiołowej

Organy administracji publicznej
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

W czasie stanu klęski żywiołowej: prawo występowania
do kierowników innych jednostek organizacyjnych niż określone
w art. 9 ust. ust. 2 Ustawy o stanie klęski żywiołowej, działających
na obszarze gminy, z wnioskami o wykonanie czynności
niezbędnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej
lub ich usunięcia

W czasie stanu klęski żywiołowej: obowiązek współdziałania
i wzajemnego przekazywania informacji w zakresie zapobiegania
skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania

W czasie stanu klęski żywiołowej: kierowanie działaniami
prowadzonymi na obszarze powiatu w celu zapobieżenia skutkom
klęski żywiołowej lub ich usunięcia

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

STAROSTA

Art. 9 ust. 3 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Art. 9 ust. 2 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

W czasie stanu klęski żywiołowej: wydawanie poleceń
wiążących organom jednostek pomocniczych, kierownikom
jednostek organizacyjnych utworzonych przez gminę,
kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej działających
na obszarze gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych
czasowo przekazanych przez właściwe organy do jego dyspozycji
i skierowanych do wykonywania zadań na obszarze gminy

Podstawa prawna

Adresat
Organy jednostek pomocniczych
Kierownicy jednostek
organizacyjnych utworzonych
przez gminę
Kierownicy ochrony
przeciwpożarowej działający na
obszarze gminy
Kierownicy jednostek
organizacyjnych czasowo
przekazanych przez właściwe
organy do dyspozycji
i skierowanych do wykonywania
zadań na obszarze gminy

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

Zaangażowany podmiot

Zanim nadejdzie powódź …

Kierownicy innych jednostek
organizacyjnych niż określone
w art. 10 ust. 2 Ustawy o stanie
klęski żywiołowej

Organy administracji publicznej

W czasie stanu klęski żywiołowej: prawo występowania
do kierowników innych jednostek organizacyjnych niż określone
w art. 10 ust. 2 Ustawy o stanie klęski żywiołowej, działających
na obszarze powiatu, z wnioskami o wykonanie czynności
niezbędnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej
lub ich usunięcia

W czasie stanu klęski żywiołowej: obowiązek współdziałania
i wzajemnego przekazywania informacji w zakresie zapobiegania
skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania

STAROSTA

STAROSTA

STAROSTA

Adresat

W czasie stanu klęski żywiołowej: wydawanie poleceń
wiążących wójtom (burmistrzom, prezydentom miast
niebędących miastami na prawach powiatu), kierownikom
jednostek organizacyjnych utworzonych przez powiat,
kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży, kierownikom
jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na obszarze
powiatu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo
przekazanych przez właściwe organy do jego dyspozycji
i skierowanych do wykonywania zadań na obszarze powiatu

Rola w procesie komunikacji kryzysowej
Wójtowie/Burmistrzowie/
Prezydenci Miast
Kierownicy jednostek
organizacyjnych utworzonych
przez powiat
Kierownicy powiatowych służb,
inspekcji i straży
Kierownicy jednostek ochrony
przeciwpożarowej działających
na obszarze powiatu
Kierownicy jednostek
organizacyjnych czasowo
przekazanych przez właściwe
organy do dyspozycji
i skierowanych do wykonywania
zadań na obszarze powiatu

Zaangażowany podmiot

Art. 15 ust. 2 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Art. 10 ust. 3 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Art. 10 ust. 2 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Podstawa prawna

Załączniki

419

420
Art. 17 ust. 2 pkt 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 18 ust. 2 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Art. 20 ust. 1 pkt 1 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej
Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania
kryzysowego oraz wykonywanie odpowiednio zadania,
o których mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy o zarządzaniu
kryzysowym (m.in. działania komunikacyjne analogiczne
do zadań wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego)

Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy

Zapewnienie na obszarze gminy całodobowego alarmowania
członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru
w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania
prowadzonych czynności

POWIATOWE CENTRA
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

Podstawa prawna

Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu

Adresat

Art. 19 Ustawa o stanie klęski
żywiołowej

Podstawa prawna

STAROSTA

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

Adresat
Społeczne organizacje ratownicze
Organizacje charytatywne
Stowarzyszenia
Fundacje
Inne podmioty działające
na obszarze właściwości

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Zaangażowany podmiot

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

W czasie stanu klęski żywiołowej: obowiązek współpracy
ze społecznymi organizacjami ratowniczymi, charytatywnymi,
stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi podmiotami
działającymi na obszarze ich właściwości, a na wniosek
lub za zgodą tych podmiotów koordynacja ich działalności

B.3. Zaraz po wystąpieniu powodzi

KIERUJĄCY DZIAŁANIAMI
PROWADZONYMI W CELU
ZAPOBIEŻENIA SKUTKOM
KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
LUB ICH USUNIĘCIA

Zaangażowany podmiot

Zanim nadejdzie powódź …

Art. 20a Ustawa o zarządzaniu
kryzysowym

Art. 9 ust. 1 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Art. 9 ust. 2 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej
Organy jednostek pomocniczych
Kierownicy jednostek organizacyjnych
utworzonych przez gminę
Kierownicy ochrony przeciwpożarowej
działający na obszarze gminy
Kierownicy jednostek organizacyjnych
czasowo przekazanych
przez właściwe organy do dyspozycji
i skierowanych do wykonywania
zadań na obszarze gminy
Kierownicy innych jednostek
organizacyjnych niż określone
w art. 9 ust. 2 Ustawy o stanie klęski
żywiołowej

W czasie stanu klęski żywiołowej: kierowanie działaniami
prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom
klęski żywiołowej lub ich usunięcia

W czasie stanu klęski żywiołowej: wydawanie poleceń
wiążących organom jednostek pomocniczych, kierownikom
jednostek organizacyjnych utworzonych przez gminę,
kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej działających
na obszarze gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych
czasowo przekazanych przez właściwe organy do jego
dyspozycji i skierowanych do wykonywania zadań
na obszarze gminy

W czasie stanu klęski żywiołowej: prawo występowania
do kierowników innych jednostek organizacyjnych niż określone
w art. 9 ust. 2 Ustawy o stanie klęski żywiołowej, działających
na obszarze gminy, z wnioskami o wykonanie czynności
niezbędnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej
lub ich usunięcia

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

Art. 9 ust. 3 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Art. 20 ust. 1 pkt 3 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Prawo żądania udzielenia informacji, gromadzenia
i przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań
określonych w Ustawie o zarządzaniu kryzysowym

–

ORGANY WŁAŚCIWE
W SPRAWACH
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

Podstawa prawna
Art. 20 ust. 1 pkt 2 Ustawa
o zarządzaniu kryzysowym

Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania
i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności

Adresat
Centra Zarządzania Kryzysowego
organów administracji publicznej

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

Zapewnienie na obszarze gminy współdziałania z centrami
zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej

Zaangażowany podmiot

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

Załączniki

421

422
Art. 10 ust. 1 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Art. 10 ust. 2 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej
Wójtowie/burmistrzowie/prezydenci
miast
Kierownicy jednostek organizacyjnych
utworzonych przez powiat
Kierownicy powiatowych służb,
inspekcji i straży
Kierownicy jednostek ochrony
przeciwpożarowej działających
na obszarze powiatu
Kierownicy jednostek organizacyjnych
czasowo przekazanych przez
właściwe organy do dyspozycji
i skierowanych do wykonywania
zadań na obszarze powiatu
Kierownicy innych jednostek
organizacyjnych niż określone
w art. 10 ust. 2 Ustawy o stanie klęski
żywiołowej

Organy administracji publicznej

W czasie stanu klęski żywiołowej: kierowanie działaniami
prowadzonymi na obszarze powiatu w celu zapobieżenia
skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia

W czasie stanu klęski żywiołowej: wydawanie poleceń
wiążących wójtom (burmistrzom, prezydentom miast
niebędących miastami na prawach powiatu), kierownikom
jednostek organizacyjnych utworzonych przez powiat,
kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży, kierownikom
jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na obszarze
powiatu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo
przekazanych przez właściwe organy do jego dyspozycji
i skierowanych do wykonywania zadań na obszarze powiatu

W czasie stanu klęski żywiołowej: prawo występowania
do kierowników innych jednostek organizacyjnych niż określone
w art. 10 ust. 2 Ustawy o stanie klęski żywiołowej, działających
na obszarze powiatu, z wnioskami o wykonanie czynności
niezbędnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej
lub ich usunięcia

W czasie stanu klęski żwiołowej: obowiązek współdziałania
i wzajemnego przekazywania informacji w zakresie zapobiegania
skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania

STAROSTA

STAROSTA

STAROSTA

STAROSTA

Art. 15 ust. 2 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Art. 10 ust. 3 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Art. 15 ust. 2 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Podstawa prawna

Organy administracji publicznej

Adresat

W czasie stanu klęski żywiołowej: obowiązek współdziałania
i wzajemnego przekazywania informacji w zakresie zapobiegania
skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA

Zaangażowany podmiot

Zanim nadejdzie powódź …

Zaangażowany podmiot

W czasie stanu klęski żywiołowej: obowiązek współpracy
ze społecznymi organizacjami ratowniczymi, charytatywnymi,
stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi podmiotami
działającymi na obszarze ich właściwości, a na wniosek
lub za zgodą tych podmiotów koordynacja ich działalności

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

Gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie i udostępnianie
informacji hydrologicznych oraz meteorologicznych

Opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych
oraz hydrologicznych

Opracowywanie i przekazywanie organom administracji
publicznej ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami
zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze

Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie
ograniczania skutków niebezpiecznych zjawisk zachodzących
w atmosferze i hydrosferze

Publikacja informacji, zebranych i przetworzonych w wyniku
realizacji standardowych procedur, w ostrzeżeniach,
prognozach, komunikatach, biuletynach lub rocznikach

INSTYTUT
METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ

INSTYTUT
METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ

INSTYTUT
METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ

INSTYTUT
METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

INSTYTUT
METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ

Zaangażowany podmiot

C. Agendy rządowe
C.1. Przed (pomiędzy) wystąpieniem powodzi

KIERUJĄCY DZIAŁANIAMI
PROWADZONYMI
W CELU ZAPOBIEŻENIA
SKUTKOM KLĘSKI
ŻYWIOŁOWEJ LUB ICH
USUNIĘCIA

Adresat

Art. 103 pkt 9 Ustawa
Prawo wodne

Art. 111 Ustawa Prawo wodne

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Art. 103 pkt 5 Ustawa
Prawo wodne

Art. 103 pkt 4 Ustawa
Prawo wodne

Art. 103 pkt 2 Ustawa
Prawo wodne

Podstawa prawna

Art. 19 Ustawa o stanie klęski
żywiołowej

Podstawa prawna

Organy administracji publicznej

Organy administracji publicznej

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

–

Adresat

Społeczne organizacje ratownicze
Organizacje charytatywne
Stowarzyszenia
Fundacje
Inne podmioty działające na obszarze
właściwości

Załączniki

423

424
Art. 90 ust. 1 pkt 2 Ustawa
Prawo wodne

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby

Przygotowanie:
a) wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego;
b) planów zarządzania ryzykiem powodziowym
dla obszarów dorzeczy;
c) planów przeciwdziałania skutkom suszy
na obszarach dorzeczy;

PREZES KRAJOWEGO
ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ

Art. 104 ust. 4 pkt 3 Ustawa
Prawo wodne

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Opracowanie i udostępnianie ostrzeżeń przed żywiołowym
działaniem sił przyrody oraz przed suszą

BIURA PROGNOZ
METEOROLOGICZNYCH
ORAZ BIURA PROGNOZ
HYDROLOGICZNYCH

Art. 104 ust. 4 pkt 2 Ustawa
Prawo wodne

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych
i meteorologicznych

BIURA PROGNOZ
METEOROLOGICZNYCH
ORAZ BIURA PROGNOZ
HYDROLOGICZNYCH

Art. 104 ust. 4 pkt 1 Ustawa
Prawo wodne

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Opracowanie i udostępnianie krótkoterminowych
oraz średnioterminowych, ogólnych i specjalistycznych prognoz
hydrologicznych i meteorologicznych

BIURA PROGNOZ
METEOROLOGICZNYCH
ORAZ BIURA PROGNOZ
HYDROLOGICZNYCH

Podstawa prawna

Art. 110 ust. 3 Ustawa
Prawo wodne

INSTYTUT
METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ

Adresat
Organy administracji publicznej
Właściciele wód (lub działający
w ich imieniu zarządcy)
Uczelnie
Instytuty badawcze
Jednostki naukowe PAN

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

Udostępnianie nieodpłatnie informacji o stanie atmosfery
i hydrosfery, przetwarzanych w wyniku realizacji standardowych
procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód
lub działającym w ich imieniu zarządcom, a także uczelniom,
instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej
Akademii Nauk

Zaangażowany podmiot

Zanim nadejdzie powódź …

Opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych
oraz hydrologicznych

Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie
ograniczania skutków niebezpiecznych zjawisk zachodzących
w atmosferze i hydrosferze

INSTYTUT
METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ

INSTYTUT
METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ

Zaangażowany podmiot

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji
dla potrzeb planowania przestrzennego i centrów zarządzania
kryzysowego

DYREKTOR
REGIONALNEGO
ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ

C.2. W trakcie powodzi

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby

Koordynowanie działań związanych z ochroną przed
powodzią oraz suszą w regionie wodnym, w szczególności
prowadzenie ośrodków koordynacyjno-informacyjnych ochrony
przeciwpowodziowej

DYREKTOR
REGIONALNEGO
ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ

Organy administracji publicznej

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Adresat

Organy planistyczne
Centra zarządzania kryzysowego

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej

Współpraca w przygotowywaniu wstępnej oceny ryzyka
powodziowego i planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby

Adresat

DYREKTOR
REGIONALNEGO
ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

Przygotowanie projektów planów zarządzania ryzykiem
powodziowym dla regionów wodnych

Zaangażowany podmiot

DYREKTOR
REGIONALNEGO
ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ

Art. 103 pkt 9 Ustawa
Prawo wodne

Art. 103 pkt 4 Ustawa
Prawo wodne

Podstawa prawna

Art. 92 ust. 4a Ustawa
Prawo wodne

Art. 92 ust. 3 pkt 7 Ustawa
Prawo wodne

Art. 92 ust. 3 pkt 6a Ustawa
Prawo wodne

Art. 92 ust. 3 pkt 6 Ustawa
Prawo wodne

Podstawa prawna

Załączniki

425

426
Art. 104 ust. 4 pkt 1 Ustawa
Prawo wodne

Art. 104 ust. 4 pkt 2 Ustawa
Prawo wodne

Art. 104 ust. 4 pkt 3 Ustawa
Prawo wodne

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Opracowanie i udostępnianie krótkoterminowych
oraz średnioterminowych, ogólnych i specjalistycznych prognoz
hydrologicznych i meteorologicznych

Udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych
i meteorologicznych

Opracowanie i udostępnianie ostrzeżeń przed żywiołowym
działaniem sił przyrody oraz przed suszą

Koordynowanie działań związanych z ochroną przed
powodzią oraz suszą w regionie wodnym, w szczególności
prowadzenie ośrodków koordynacyjno-informacyjnych ochrony
przeciwpowodziowej

Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji
dla potrzeb planowania przestrzennego i centrów zarządzania
kryzysowego

INSTYTUT
METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ

BIURA PROGNOZ
METEOROLOGICZNYCH
ORAZ BIURA PROGNOZ
HYDROLOGICZNYCH

BIURA PROGNOZ
METEOROLOGICZNYCH
ORAZ BIURA PROGNOZ
HYDROLOGICZNYCH

BIURA PROGNOZ
METEOROLOGICZNYCH
ORAZ BIURA PROGNOZ
HYDROLOGICZNYCH

DYREKTOR
REGIONALNEGO
ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ

DYREKTOR
REGIONALNEGO
ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ

Organy planistyczne
Centra zarządzania kryzysowego

Art. 92 ust. 4a Ustawa
Prawo wodne

Art. 92 ust. 3 pkt 7 Ustawa
Prawo wodne

Art. 110 ust. 3 Ustawa
Prawo wodne

Organy administracji publicznej
Właściciele wód (lub działający
w ich imieniu zarządcy)
Uczelnie
Instytuty badawcze
Jednostki naukowe PAN

Udostępnianie nieodpłatnie informacji o stanie atmosfery
i hydrosfery, przetwarzanych w wyniku realizacji standardowych
procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód
lub działającym w ich imieniu zarządcom, a także uczelniom,
instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej
Akademii Nauk

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby

Art. 111 Ustawa Prawo wodne

Podstawa prawna

Publikacja informacji, zebranych i przetworzonych w wyniku
realizacji standardowych procedur, w ostrzeżeniach,
prognozach, komunikatach, biuletynach lub rocznikach

Adresat

INSTYTUT
METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ

Rola w procesie komunikacji kryzysowej
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Zaangażowany podmiot

Zanim nadejdzie powódź …

Art. 103 pkt 9 Ustawa
Prawo wodne

Art. 111 Ustawa
Prawo wodne

Art. 110 ust. 3 Ustawa
Prawo wodne

Art. 104 ust. 4 pkt 1
Ustawa Prawo wodne

Art. 104 ust. 4 pkt 2
Ustawa Prawo wodne

Organy administracji publicznej
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec administracji
publicznej
Organy administracji publicznej
Właściciele wód (lub działający w ich
imieniu zarządcy)
Uczelnie
Instytuty badawcze
Jednostki naukowe PAN
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec administracji
publicznej
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec administracji
publicznej

Współpraca z organami administracji publicznej
w zakresie ograniczania skutków niebezpiecznych zjawisk
zachodzących w atmosferze i hydrosferze

Publikacja informacji, zebranych i przetworzonych w wyniku
realizacji standardowych procedur, w ostrzeżeniach,
prognozach, komunikatach, biuletynach lub rocznikach

Udostępnianie nieodpłatnie informacji o stanie atmosfery
i hydrosfery, przetwarzanych w wyniku realizacji
standardowych procedur, organom władzy publicznej
oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu
zarządcom, a także uczelniom, instytutom badawczym
oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk

Opracowanie i udostępnianie krótkoterminowych
oraz średnioterminowych, ogólnych i specjalistycznych
prognoz hydrologicznych i meteorologicznych

Udzielanie informacji o aktualnych warunkach
hydrologicznych i meteorologicznych

INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ

INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ

INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ

BIURA PROGNOZ
METEOROLOGICZNYCH
ORAZ BIURA PROGNOZ
HYDROLOGICZNYCH

BIURA PROGNOZ
METEOROLOGICZNYCH
ORAZ BIURA PROGNOZ
HYDROLOGICZNYCH

Art. 103 pkt 4 Ustawa
Prawo wodne

Podstawa prawna

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec administracji
publicznej

Adresat

Opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych
oraz hydrologicznych

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ

Zaangażowany podmiot

C.3. Zaraz po wystąpieniu powodzi

Załączniki

427

428

Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji
dla potrzeb planowania przestrzennego i centrów
zarządzania kryzysowego

DYREKTOR REGIONALNEGO
ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ

Rola w procesie komunikacji
kryzysowej

W czasie stanu klęski
żywiołowej: zapobieganie
skutkom klęski żywiołowej
lub ich usuwanie

Zaangażowany podmiot

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej
POLICJA
STRAŻ GRANICZNA
MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
PODMIOTY LECZNICZE, w tym w szczególności dysponenci jednostek systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne
INNE WŁAŚCIWE W TYCH SPRAWACH PAŃSTWOWE URZĘDY, AGENCJE, INSPEKCJE,
STRAŻE I SŁUŻBY

D.2. W trakcie powodzi

–

Adresat

Organy planistyczne
Centra zarządzania kryzysowego

Koordynowanie działań związanych z ochroną przed
powodzią oraz suszą w regionie wodnym, w szczególności
prowadzenie ośrodków koordynacyjno-informacyjnych
ochrony przeciwpowodziowej

DYREKTOR REGIONALNEGO
ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ

D. Służby ratownicze
D.1. Przed (pomiędzy) wystąpieniem powodzi
Brak działań w analizowanych aktach prawnych

Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby

Opracowanie i udostępnianie ostrzeżeń przed żywiołowym
działaniem sił przyrody oraz przed suszą

Adresat

BIURA PROGNOZ
METEOROLOGICZNYCH
ORAZ BIURA PROGNOZ
HYDROLOGICZNYCH

Rola w procesie komunikacji kryzysowej
Organy administracji publicznej
Instytucje państwowe
Służby
Podmioty zewnętrzne wobec administracji
publicznej

Zaangażowany podmiot

Art. 17 ust. 1 Ustawa
o stanie klęski żywiołowej

Podstawa prawna

Art. 92 ust. 4a Ustawa
Prawo wodne

Art. 92 ust. 3 pkt 7 Ustawa
Prawo wodne

Art. 104 ust. 4 pkt 3
Ustawa Prawo wodne

Podstawa prawna

Zanim nadejdzie powódź …

Adresat
Kierujący działaniami
prowadzonymi w celu
zapobieżenia skutkom klęski
żywiołowej lub ich usunięcia

W czasie stanu klęski żywiołowej: obowiązek
współpracy z kierującymi działaniami prowadzonymi
w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej
lub ich usunięcia
Wnioskowanie lub wyrażanie zgody na
koordynowanie działań przez te podmioty

SPOŁECZNE ORGANIZACJE RATOWNICZE
ORGANIZACJE CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
INNE PODMIOTY

–

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Ustawa
o stanie klęski żywiołowej

Podstawa prawna

Art. 19 Ustawa o stanie klęski
żywiołowej

Adresat

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

W czasie stanu klęski żywiołowej:
zapobieganie skutkom klęski żywiołowej
lub ich usuwanie

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

Zaangażowany podmiot

E.2. W trakcie powodzi

E. Organizacje pozarządowe
E.1. Przed (pomiędzy) wystąpieniem powodzi.
Brak działań w analizowanych aktach prawnych

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej
POLICJA
STRAŻ GRANICZNA
MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
PODMIOTY LECZNICZE, w tym w szczególności dysponenci jednostek
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
INNE WŁAŚCIWE W TYCH SPRAWACH PAŃSTWOWE URZĘDY,
AGENCJE, INSPEKCJE, STRAŻE I SŁUŻBY

Zaangażowany podmiot

D.3. Zaraz po wystąpieniu powodzi

Załączniki

429

430
W czasie stanu klęski żywiołowej: obowiązek
współpracy z kierującymi działaniami prowadzonymi
w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej
lub ich usunięcia
Wnioskowanie lub wyrażanie zgody na koordynowanie
działań przez te podmioty

SPOŁECZNE ORGANIZACJE RATOWNICZE
ORGANIZACJE CHARYTATYWNE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
INNE PODMIOTY

Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

Obowiązek opublikowania nieodpłatnie, w miejscu i w czasie właściwym
ze względu na tematykę i charakter publikacji, komunikatu urzędowego
pochodzącego od naczelnych i centralnych organów państwowych,
w tym pochodzącego od naczelnych i centralnych organów administracji
państwowej, jeżeli został nadesłany przez rzecznika prasowego rządu
ze wskazaniem, że publikacja jest obowiązkowa

Obowiązek opublikowania nieodpłatnie, w miejscu i w czasie właściwym
ze względu na tematykę i charakter publikacji, komunikatu urzędowego
przekazywanego przez organy administracji rządowej i samorządu
terytorialnego w zakresie sytuacji kryzysowych, o których mowa
w Ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

REDAKTOR NACZELNY

REDAKTOR NACZELNY

Adresat

Kierujący działaniami
prowadzonymi w celu
zapobieżenia skutkom klęski
żywiołowej lub ich usunięcia

Adresat

Zaangażowany podmiot

F. Media
F.1. Przed (pomiędzy) wystąpieniem powodzi

Rola w procesie komunikacji kryzysowej

Zaangażowany podmiot

E.3. Zaraz po wystąpieniu powodzi

Art. 34 ust. 2 pkt 2 Ustawa
Prawo prasowe

Art. 34 ust. 1 Ustawa
Prawo prasowe

Podstawa prawna

Art. 19 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Podstawa prawna

Zanim nadejdzie powódź …

Podmioty zewnętrzne
wobec administracji
publicznej

Podmioty zewnętrzne
wobec administracji
publicznej
Podmioty zewnętrzne
wobec administracji
publicznej
Podmioty zewnętrzne
wobec administracji
publicznej

Obowiązek opublikowania nieodpłatnie, w miejscu i w czasie właściwym
ze względu na tematykę i charakter publikacji, komunikatu urzędowego
przekazywanego przez organy administracji rządowej i samorządu
terytorialnego w zakresie sytuacji kryzysowych, o których mowa w Ustawie
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
W czasie stanu klęski żywiołowej: obowiązek niezwłocznego,
nieodpłatnego podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Rady
Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, przekazanego im przez
wojewodę właściwego ze względu na siedzibę redakcji lub nadawcy
W czasie stanu klęski żywiołowej: obowiązek na żądanie ministra,
wojewodów, starostów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
albo pełnomocników do nieodpłatnego, niezwłocznego publikowania
lub zamieszczania komunikatów tych organów związanych z działaniami
w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia

REDAKTOR NACZELNY

REDAKTORZY NACZELNI DZIENNIKÓW
ORAZ NADAWCY PROGRAMÓW
RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH

REDAKTORZY NACZELNI DZIENNIKÓW
ORAZ NADAWCY PROGRAMÓW
RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH

Adresat

REDAKTOR NACZELNY

Rola w procesie komunikacji kryzysowej
Obowiązek opublikowania nieodpłatnie, w miejscu i w czasie właściwym
ze względu na tematykę i charakter publikacji, komunikatu urzędowego
pochodzącego od naczelnych i centralnych organów państwowych,
w tym pochodzącego od naczelnych i centralnych organów administracji
państwowej, jeżeli został nadesłany przez rzecznika prasowego rządu
ze wskazaniem, że publikacja jest obowiązkowa

Zaangażowany podmiot

F.2. W trakcie powodzi

Art. 26 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Art. 5 ust. 4 Ustawa
o stanie klęski
żywiołowej

Art. 34 ust. 2 pkt 2
Ustawa Prawo prasowe

Art. 34 ust. 1 Ustawa
Prawo prasowe

Podstawa prawna

Załączniki

431

432
Adresat

Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Podmioty zewnętrzne wobec
administracji publicznej

Rola w procesie komunikacji kryzysowej
Obowiązek opublikowania nieodpłatnie, w miejscu i w czasie
właściwym ze względu na tematykę i charakter publikacji,
komunikatu urzędowego pochodzącego od naczelnych
i centralnych organów państwowych, w tym pochodzącego
od naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
jeżeli został nadesłany przez rzecznika prasowego rządu
ze wskazaniem, że publikacja jest obowiązkowa
Obowiązek opublikowania nieodpłatnie, w miejscu i w czasie
właściwym ze względu na tematykę i charakter publikacji,
komunikatu urzędowego przekazywanego przez organy
administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie
sytuacji kryzysowych, o których mowa w Ustawie
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
W czasie stanu klęski żywiołowej: obowiązek na żądanie
ministra, wojewodów, starostów, wójtów (burmistrzów,
prezydentów miast) albo pełnomocników do nieodpłatnego,
niezwłocznego publikowania lub zamieszczania komunikatów
tych organów związanych z działaniami w celu zapobieżenia
skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia

REDAKTOR NACZELNY

REDAKTOR NACZELNY

REDAKTORZY NACZELNI DZIENNIKÓW
ORAZ NADAWCY PROGRAMÓW
RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH

Zaangażowany podmiot

F.3. Zaraz po wystąpieniu powodzi

Art. 26 Ustawa o stanie
klęski żywiołowej

Art. 34 ust. 2 pkt 2
Ustawa Prawo prasowe

Art. 34 ust. 1 Ustawa
Prawo prasowe

Podstawa prawna

Zanim nadejdzie powódź …
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