ISSN 2078–4333.

.

. 2017.

43. C. 29–45

Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2017. Issue 43. P. 29–45

327
ZARZ DZANIE INFORMACYJNO-DECYZYJNE RODOWISKIEM
PO POLSKIEJ STRONIE PRZYGRANICZA Z UKRAIN
W WARUNKACH TRANSFORMACJI SYSTEMU
BEZPIECZE STWA MI DZYNARODOWEGO
Ewa Jadwiga Lipi ska, Zbigniew Rykiel
Rzeszów University of Technology, al. Powsta ców Warszawy 10, 35-959
Rzeszów, Poland
e-mail: e.lipinska@prz.edu.pl
W artykule zdefiniowano poj cie bezpiecze stwa i zagro enia wobec rodowiska
przyrodniczego. Okre lono potencjalne cele sytuacji kryzysowych – katastrof
naturalnych i zamachów terrorystycznych – w strefie przygranicznej, które mog mie
transgraniczny zasi g oddzia ywania. Wyja niono strategiczn rol zarz dzania
informacyjno-decyzyjnego
rodowiskiem
jako
podstawow
faz
oceny
bezpiecze stwa lub zagro enia w partnerstwie mi dzynarodowym. Podano przyk ady
map zagro
i oceny ryzyka dla wykazania, jak trudno jest ustali rzeczywist skale
zagro enia. Na zako czenie wskazano polsko-ukrai skie potrzeby w zakresie
integracji zarz dzania informacyjno-decyzyjnego rodowiskiem i aktualizowania
systemów powiadamiania i ostrzegania o sytuacjach kryzysowych, które te powinny
by skutkiem transformacji systemu bezpiecze stwa mi dzynarodowego.
owa kluczowe: bezpiecze stwo; zagro enie; sytuacja kryzysowa; rodowisko
naturalne; zarz dzanie informacj i decyzj ; mapy zagro ; zrównowa ony rozwój;
strefa przygraniczna; integracja mi dzynarodowa.
Wst p. Bezpiecze stwo pa stwa rozpatrywano tradycyjnie w kategoriach jego
integralno ci terytorialnej i nienaruszalno ci granic. Obecna sytuacja Ukrainy
pokazuje, e ten aspekt bezpiecze stwa jest wci aktualny. Pod koniec XX wieku
ujawni y si jednak inne aspekty bezpiecze stwa pa stwowego i mi dzynarodowego,
ród których najbardziej oczywiste s : bezpiecze stwo energetyczne, informatyczne
i rodowiskowe. To ostatnie dotyczy zagro
– tak e transgranicznych – dla walorów
rodowiska przyrodniczego. Warto przy tym pami ta , e rodowisko nie jest –
wbrew praktyce biurokratycznej – kategori przyrodnicz , lecz spo eczn , gdy jest
ono zawsze czyim rodowiskiem – tu rodowiskiem cz owieka. Przedmiotem
niniejszego artyku u jest bezpiecze stwo rodowiskowe na pograniczu polskoukrai skim.
W tym miejscu warto rozró ni poj cia pogranicza i przygranicza. To pierwsze
odnosi si do obszaru po jednej stronie granicy, to drugie za do obszaru po obu jej
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stronach. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej 1 (UE) zawiera jednolity
katalog praw i wolno ci cz owieka, które s chronione w Unii Europejskiej.
Postanowienia te wyró niaj dwa systemy ochrony praw cz owieka jako jednostki:
unijny i mi dzynarodowy. System UE dotyczy tylko jej pa stw cz onkowskich. Pod
wzgl dem przedmiotowym system unijny ma najszersze zastosowanie, poniewa
obejmuje prawa, wolno ci i zasady, które wywodz si z trzech róde : (1) tradycji
konstytucyjnych, (2) umów mi dzynarodowych, których pa stwa by y
sygnatariuszami lub (3) uczestniczy y w pracach nad ich przyj ciem. System
mi dzynarodowy ma natomiast szerszy zasi g, przenosz c ochron praw i wolno ci na
grunt europejskiej konwencji praw cz owieka i podstawowych wolno ci (Krzysztofik
2014).
Szeroki zestaw wolno ci i praw cz owieka zawiera obowi zuj ca Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (1997). Obok wolno ci ekonomicznych, socjalnych,
kulturalnych i politycznych ka dy obywatel ma dost p do wolno ci osobistych. Jedn
z wolno ci jest prawna ochrona ycia. Formu a ta uzasadnia prawo do
bezpiecze stwa. Poj cie cz owieka odnosi si zarówno do osoby, jak i ca ego
spo ecze stwa z jego hierarchiczn struktur . Podobnym uogólnieniem jest poj cie
rodowiska cz owieka, które obejmuje przyrod , problemy socjalne i techniczne.
Zagro enia rozumiane jako sytuacje kryzysowe wyst puj w czasie dzia
wojennych, kryzysu i coraz cz ciej w czasie pokoju. System bezpiecze stwa
unijnego i mi dzynarodowego w teorii propaguje solidarno
i wzmocnienie
wspó pracy mi dzy pa stwami przez praktyczn wspó prac i koordynacj ochrony
przed kl skami ywio owymi i katastrofami ich spo ecze stw, rodowiska naturalnego
i mienia wraz z dziedzictwem kulturowym, a tak e u atwianie przep ywu informacji
cej podstaw podejmowania decyzji.
Transformacja systemu mi dzynarodowego bezpiecze stwa powinna wi c
prowadzi do zwi kszenia skuteczno ci wspólnych systemów: (1) informowania,
(2) decydowania, (3) zapobiegania, (4) zapewnienia gotowo ci rozpoznawania i
wykrywania oraz (5) reagowania na zagro enia kl sk ywio owych i katastrof
spowodowanych przez cz owieka.
Informacja i decyzja s podstawowymi narz dziami zarz dzania rodowiskiem
naturalnym i zarz dzania bezpiecze stwem publicznym – zarówno w partnerstwie
spo ecznym, mi dzyinstytucjonalnym szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego
oraz mi dzynarodowego. Informacja s y podejmowaniu alternatywnych decyzji o
optymalnej alokacji zasobów sprz towych i kadrowych podmiotów odpowiedzialnych
za bezpiecze stwo.
Z powy szego wynika, e podj ta problematyka jest z ona, nie dotyczy wi c
tylko jednej dyscypliny nauk, lecz jest interdyscyplinarna i dotyczy nauk
humanistycznych, spo ecznych, ekonomicznych, prawnych, technicznych, a tak e
biologicznych i chemicznych, w tym dyscyplin nauk o zarz dzaniu, bezpiecze stwie i
polityce, finansach, administracji, in ynierii rodowiska i ochronie rodowiska.
1

Karta Unii Europejskiej zosta a podpisana przez trzy instytucje Unii: Rad Unii
Europejskiej, Komisj Europejsk (KE) i Parlament Europejski (PE), 7 grudnia 2000 r.
w Nicei; ponownie proklamowana 12 grudnia 2007 r. w Strasburgu.
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Zarz dzanie rodowiskiem cz owieka jest zarz dzaniem specjalistycznym; w
Polsce jest dzia aniem nale cym do administracji rz dowej i samorz dowej. Z tego
powodu jest wi c sk adow zarz dzania (1) województwem, (2) powiatem i
(3) gmin . Zarz dzanie rodowiskiem jest te sk adow mniejszych organizacji, np.
zarz dzania miastem i mniejszymi jednostkami osadniczymi.
Kluczowe kwestie rodowiska dotycz podstawowych dziedzin aktywno ci w
rodowisku cz owieka, a tak e wyodr bnionych w nim strategicznych jednostek
spo eczno-gospodarczych. Z tego powodu przyj to, e zarz dzanie strategiczne
rodowiskiem jest z jednej strony zorientowane na dzia alno mi dzynarodow , z
drugiej za strony na newralgiczne sfery dzia alno ci pa stwa, które ze wzgl du na
sw wyj tkowo maj zasadnicze znaczenie dla ca ego rodowiska cz owieka.
Skutkiem mi dzynarodowego s siedztwa jest natomiast zarz dzanie rodowiskiem w
skali transgranicznej, rozumiane jako zarz dzanie strategiczne.
Zarz dzanie informacyjno-decyzyjne rodowiskiem jako ca ci zgodnie z
rzeczywistym stanem prawnym jest dzia aniem kierowniczym. Z naukowego punktu
widzenia obejmuje wi c ono kolejne sekwencje post powania: (1) planowanie,
(2) organizowanie, (3) decydowanie, (4) motywowanie i (5) kontrolowanie systemu
pomiarów, ocen i prognoz stanu rodowiska, aby uzyska informacj o jego stanie i
jako ci.
W referacie jest mowa o zagro eniach wyst puj cych w czasie pokoju w
sytuacjach kryzysowych, jakimi s kl ski ywio owe, katastrofy naturalne i powa ne
awarie. Celem artyku u jest wykazanie, jak wa na jest informacja i podejmowane na
jej podstawie decyzje o zapobieganiu zagro eniom oraz gotowo ci i reagowaniu na
nie.
Z powodu wielopoziomowo ci i dynamiczno ci rozwoju spo ecznogospodarczego, spo ród antropogenicznych zagro
dla dost pno ci i
bezpiecze stwa podano przyk ady map ryzyka i zagro . Mapy sporz dza si dla
obszaru województwa jako regionu administracji rz dowej, a nie tylko stref
przygranicznych, poniewa skala przestrzennego oddzia ywania potencjalnego
zagro enia jest zawsze najtrudniejsza do oszacowania. Nie podano informacji
dotycz cych rodowiska po stronie Ukrainy z powodu braku danych, w tym w
Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony
rodowiska w Rzeszowie pomimo
mi dzynarodowej wspó pracy Polski i Ukrainy (z Pa stwowym Urz dem Ochrony
rodowiska w Obwodzie Lwowskim, Urz dem do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych
Lwowskiej Obwodowej Administracji Pa stwowej oraz Pa stwow Inspekcj
Ekologiczn w Obwodzie Lwowskim).
Bezpiecze stwo – sytuacje kryzysowe. Przedmiotem bada
w teorii
bezpiecze stwa s zagro enia dla zdrowia i ycia, które wyst puj w rodowisku
cz owieka, oraz dzia ania, które zapewniaj to bezpiecze stwo (Jemio a, Dawidczyk,
2008; Szynowski 2014). Teoria bezpiecze stwa dotyczy jednostek, spo eczno ci,
spo ecze stw, narodu i pa stwa, a tak e struktur organizacyjnych, które zapewniaj
wykorzystanie swoich zasobów w czasach pokoju, kryzysu i wojny (Dawidczyk 2006;
Weizman 2007; Graham 2010; Szynowski 2014).
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Bezpiecze stwo jest antonimem zagro enia i ryzyka. Poczucie bezpiecze stwa jest
odczuwane jako pewno , e zagro enie nie wyst puje i s podejmowane skuteczne
dzia ania, które zapobiegaj zagro eniom (Zi ba 2012). Poczucie bezpiecze stwa
przez jednostk jest potrzeb , która wynika z obiektywnych i subiektywnych
warunków ycia jednostek i grup spo ecznych (Ciekanowski 2010).
Mo na przyj , e na bezpiecze stwo wspó czesnych pa stw sk adaj si cztery
warto ci (Zi ba 2008): (1) przetrwanie pa stwa jako niezale nej jednostki politycznej,
narodu jako grupy spo ecznej, biologiczne prze ycie mieszka ców pa stwa, co jest
najwy sz warto ci , dla której ka de pa stwo jest gotowe po wi ci pozosta e
warto ci, poniewa nie mog one by zachowane w sytuacji zagro enia zdrowia i
ycia jego mieszka ców; (2) integralno terytorialna; (3) niezale no polityczna
(w sensie ustrojowym, samow adno ci i suwerenno ci); (4) jako
ycia, na któr
sk adaj si : standard ycia, szczebel rozwoju spo ecznego i gospodarczego, zakres
praw i swobód obywatelskich, system kulturalny, styl ycia, stan rodowiska
naturalnego oraz mo liwo ci i perspektywy samorealizacji i rozwoju cz owieka.
Zagro enie, czyli brak poczucia bezpiecze stwa mo na zdefiniowa jako
wyst pienie wewn trznych sytuacji kryzysowych w pa stwie lub zewn trznych w
odniesieniu mi dzynarodowym, w których z du ym prawdopodobie stwem mo e
wyst pi ograniczenie lub utrata warunków ycia mieszka ców (Dworecki 2002;
Bryksa 2008) i potrzeba ich ochrony lub obrony. Naruszenie bezpiecze stwa jest
czynem zabronionym. W kodeksie karnym ustawodawca okre li granice wymiaru
kary za ten czyn zabroniony pope niony zarówno umy lnie, jak i nieumy lnie przez
cz owieka.
KL SKI YWIO OWE, KATASTROFY NATURALNE I AWARIE TECHNICZNE
wg rodzaju zdarzenia

RODOWISKO

ANTROPOPRESJA

NATURALNE
TECHNICZNA

MILITARNA

Emisje, eksplozje
i po ary substancji
niebezpiecznych
z urz dze
i instalacji
zak adów du ego
i zwi kszonego
ryzyka wyst pienia
awarii przemys owej
oraz w transporcie

wg rodków ra enia:
- konwencjonalne
(ogniowe)
- chemiczne
- biologiczne
- j drowe
(promieniotwórcze)

SPO ECZNA
Susze
Mrozy
Wiatry
Po ary
Lawiny nie ne
Lawiny b otne
Osuwiska
Burze piaskowe
Trz sienia ziemi
Wulkany
Opady atmosferyczne
Powodzie

Patologie:
- przest pczo
- narkomania
- prostytucja
- bezrobocie
- zaburzenia
zdrowia
psychicznego

Rycina 1. Klasyfikacja sytuacji kryzysowych
ród o: na podstawie Jakubczak (2003)

wg formacji:
- u ycie si
zbrojnych
- terroryzm
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Sytuacja kryzysowa jest uto samiana ze zdarzeniem, które negatywnie wp ywa na
poziom bezpiecze stwa mieszka ców, mienia lub
rodowiska cz owieka
(Ciekanowski i in. 2012). Ten zanik lub utrata poczucia bezpiecze stwa dotyczy
zdrowia i ycia jednego cz owieka, grup spo ecznych lub ca ego spo ecze stwa
narodowego, oraz rodowiska ich ycia.
Na rycinie 1 przedstawiono przyk ad jednego z mo liwych sposobów klasyfikacji
sytuacji kryzysowych, które mog wyst pi lokalnie oraz w skali kraju i w skali
mi dzynarodowej. Kl ski ywio owe i katastrofy naturalne (Altan 2009) s przede
wszystkim skutkiem zmiany klimatu i potencjalnej interakcji mi dzy wieloma
zagro eniami naturalnymi i technicznymi.
Kl sk ywio ow jest naturalna katastrofa lub awaria techniczna, której skutki
zagra aj yciu lub zdrowiu wielu osób, mieniu albo rodowisku na znacznych
obszarach, a pomoc i ochrona mog by skutecznie podj te tylko przy zastosowaniu
nadzwyczajnych rodków i we wspó dzia aniu ró nych instytucji i organizacji, w tym
specjalistycznych s b i formacji dzia aj cych pod jednolitym kierownictwem.
Katastrof naturaln jest zdarzenie, które jest zwi zane z dzia aniem si natury;
przede wszystkim s to wy adowania atmosferyczne, wstrz sy sejsmiczne, silne
wiatry, intensywne opady atmosferyczne, d ugotrwa e wyst powanie ekstremalnych
temperatur, osuwiska ziemi, po ary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i
morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wyst powanie szkodników,
chorób ro lin lub zwierz t albo chorób zaka nych ludzi lub dzia anie innego ywio u.
Za powa
awari uwa a si natomiast zdarzenie – emisj , po ar lub eksplozj –
powsta e w trakcie procesu przemys owego, magazynowania lub transportu, w
których wyst puje jedna lub wi cej niebezpiecznych substancji, prowadz ce do
natychmiastowego powstania zagro enia ycia lub zdrowia ludzi lub ich rodowiska
lub powstania takiego zagro enia z opó nieniem. Z kolei awari techniczn jest
gwa towne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego,
urz dzenia technicznego lub systemu urz dze technicznych, które powoduj przerw
w ich u ywaniu lub utrat ich w ciwo ci.
Katastrof naturaln lub awari techniczn mog wywo
równie zdarzenia
w cyberprzestrzeni oraz dzia ania terrorystyczne. Zagro enie, jakim jest terroryzm
z wykorzystaniem broni masowego ra enia, gdy u ycie substancji chemicznych,
biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych powoduje najdotkliwsze straty w
rodowisku cz owieka, jest coraz cz stsz sytuacj kryzysow w Europie.
Zagro enia, jakimi s sytuacje kryzysowe, s zdarzeniami coraz bardziej
dynamicznymi, z onymi, o wi kszym zasi gu oddzia ywania i d ej odczuwalnych
skutkach ich wyst pienia. Stan kl ski ywio owej jest wi c wprowadzany na obszarze,
na którym wyst pi a kl ska ywio owa, a tak e na obszarze, na którym wyst pi y lub
mog wyst pi skutki tej kl ski. Poniewa ustalenie wszystkich potencjalnych
zagro
i miejsc ich wyst powania nie jest mo liwe, zagro enia wymagaj
systematycznego monitorowania oraz bada rozwoju nowych technik monitorowania.
Transformacja systemu bezpiecze stwa mi dzynarodowego w ochronie
rodowiska. Transformacja systemu bezpiecze stwa mi dzynarodowego polega na
integrowaniu stanowisk w kwestii zarz dzania sytuacjami kryzysowymi w skali
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mi dzynarodowej. Zwi ksza ona skuteczno
mi dzynarodowego zapobiegania,
gotowo ci i reagowania w procesie zarz dzania rodowiskiem cz owieka w ramach
prawa do bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci.
System bezpiecze stwa mi dzynarodowego tworz , mi dzy innymi,
(1) informacje: o potencjalnych zagro eniach i miejscach ich wyst powania;
wskazanie podmiotów wiod cych w ich zapobieganiu lub usuwaniu skutków;
wskazanie podmiotów wspó pracuj cych w tym samym zakresie, a tak e (2) decyzje o
procedurach post powania.
Zapobieganie jest podstawowym dzia aniem w osi ganiu coraz bardziej
precyzyjnego poczucia bezpiecze stwa w rodowisku cz owieka i zwi kszania
odporno ci na sytuacje kryzysowe, w tym tworzeniu i lepszym integrowaniu
systemów: wykrywania, wczesnego ostrzegania i alarmowania. Przedmiotem tych
trzech systemów s z kolei ograniczenia do minimum: czasu, jaki jest konieczny do
zareagowania na zagro enia, i czasu koniecznego dla ostrze enia mieszka ców
zagro onych obszarów. W zarz dzaniu bezpiecze stwem i sytuacjami kryzysowymi
istotn rol pe ni wi c lokalne i regionalne organy administracji rz dowej i
samorz dowej oraz mieszka cy.

DOST

PNO
+
BEZPIECZE STWO

RZE BA TERENU

C
H
A
R
A
K
T
E
R
Y
S
T
Y
C
Z
N
E

KRAJOBRAZ
BUDOWA GEOLOGICZNA
GLEBY
WARUNKI KLIMATYCZNE
WODY POWIERZCHNIOWE
WODY PODZIEMNE
PRZYRODA I OBSZARY CHRONIONE
YTKOWANIE GRUNTÓW

POZIOM
ZRÓWNOWA ONEGO
ROZWOJU
SPO ECZNEGO,
GOSPODARCZEGO
I RODOWISKA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
GOSPODARKA

C
E
C
H
Y

Legenda barw:
DEMOGRAFIA
ZAOPATRZENIE W WOD

PRZESTRZE
ASPEKTY
GOSPODARCZE

GOSPODARKA CIEKOWA
GOSPODARKA ODPADAMI
EMITORY ZANIECZYSZCZE

ASPEKTY
SPO ECZNE
JAKO

YCIA

Rycina 2. Sk adowe rodowiska ycia cz owieka w skali lokalnej, krajowej i
mi dzynarodowej
ród o: na podstawie Rosner (2014)
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Ochrona rodowiska cz owieka jest podstawow odpowiedzialno ci pa stwa na
jego terytorium i wobec jego w asnych obywateli. W ramach w asnych systemów
bezpiecze stwa to pa stwo zapewnia warunki spójnego reagowania na zagro enia,
których rodzaj i skal mo na racjonalnie przewidzie i na które mo na si
przygotowa . Ochrona rodowiska jest prowadzona przez podj cie lub zaniechanie
dzia , które maj umo liwia zachowanie lub przywracanie równowagi
przyrodniczej – wed ug zasady zrównowa onego rozwoju – przez: racjonalne
kszta towanie
rodowiska,
racjonalne
gospodarowanie
jego
zasobami,
przeciwdzia anie zanieczyszczeniom i przywracanie elementów przyrodniczych do
ciwego stanu. Równowaga przyrodnicza jest stanem, w którym na okre lonym
obszarze istnieje zrównowa one wzajemne oddzia ywanie: cz owieka, sk adników
przyrody ywej i uk adu warunków siedliskowych tworzonych przez sk adniki
przyrody nieo ywionej.
rodowisko naturalne jest zbiorem wielu zró nicowanych elementów i
komponentów oraz powi zanych z nimi infrastruktur krytycznych. Wobec tego proces
zarz dzania rodowiskiem jest te zbiorem zró nicowanych tematycznie sk adowych
(ryc. 2). Sk adowe zarz dzania rodowiskiem s odcinkowe i odpowiadaj im strategie
dziedzin gospodarowania oraz strategie funkcjonalne (Stabry a 2007).
Stan i jako sk adowych rodowiska ycia cz owieka odzwierciedla poziom
rozwoju pa stwa i warunki ycia jego obywateli. Dobór sk adowych jest dokonywany,
z jednej strony, na podstawie ich cech u yteczno ci spo eczno-gospodarczej, z drugiej
za – zapewnienia bezpiecze stwa. Specyfika ka dej ze sk adowych powoduje, e
jednym z problemów zarz dzania informacyjno-decyzyjnego jest ich zasi g
przestrzenny (Nowak 2013).
Zasi g przestrzenny sk adowych powoduje, e zarz dzanie strategiczne
rodowiskiem cz owieka jest umieszczone na wielu poziomach organizacyjnych
(Stabry a 2007), za zakres zarz dzania zmienia si odpowiednio do instytucji i
organizacji: administracji, jednostek gospodarczych i jednostek naukowych. Z
powodu z ono ci i przypadkowo ci zachowania si ich otoczenia w zasadniczym
stopniu ogranicza to u yteczno
planowania, poniewa sk adowe zarz dzania
rodowiskiem wzajemnie si przenikaj i uzupe niaj (Minzberg 1994). Z powodu
tych ogranicze instytucje i organizacje krajowe, regionalne i lokalne, które s
odpowiedzialne za bezpiecze stwo, powinny mie zapewnione równe szanse dost pu
do informacji o zasobach rodowiska, które s lub b
w przysz ci najbardziej
cenne (Ob ój 1998). Znaczn rang maj wi c dzia ania cz stkowe, które s
podejmowane rutynowo i na bie co.
Zrównowa ony
rozwój
strefy
przygranicznej.
Transformacja
mi dzynarodowego systemu bezpiecze stwa zmienia zasadniczo metody zarz dzania
bezpiecze stwem wewn trznym pa stwa w post puj cej integracji mi dzynarodowej,
zmienia techniki sporz dzania analiz strategicznych, formu y programowania i
planowania dzia
wszystkich instytucji i organizacji w pa stwie, zmienia te
praktyk zarz dzania rodowiskiem cz owieka. Zrównowa ony rozwój jest procesem
integrowania dzia
spo ecznych, gospodarczych i rodowiskowych z zachowaniem
równowagi przyrodniczej i trwa ci podstawowych procesów przyrodniczych. Ma on
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zapewnia
mo liwo ci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych
zbiorowo ci lub jednostek – zarówno wspó czesnego pokolenia, jak i przysz ych
pokole .
Zrównowa ony rozwój stref przygranicznych
czy wszystkie sk adowe
rodowiska (ryc. 2).
Granica Polski z Ukrain ma d ugo 236 km. Po polskiej stronie stref
przygraniczn tworzy pi powiatów po onych we wschodniej cz ci województwa
podkarpackiego: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jaros awski, lubaczowski i
bieszczadzki (ryc. 3).

Rycina 3. Podzia
administracyjny
podkarpackiego z Ukrain 2
2

strefy

przygranicznej

województwa

Krajowa baza danych pokrycia terenu Corine Land Cover 2006 (CLC2006) dla obszaru
Polski. Mapy zamieszczone w artykule zosta y przygotowane na podstawie (1) warstwy
tematycznej GIS, 2006: Baza danych Pa stwowego Rejestru Granic (PRG); (format shp.)
udost pnionej na potrzeby PM przez CODGiK na podstawie umowy podpisanej mi dzy
GIO a CODGiK. Rzeszów: WIO ; (2) warstwy tematycznej GIS: Mapa Podzia u
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ród o: Bednarski i in. (2013); Lipi ska i in. (2009, 2010)
Strefa przygraniczna jest miejscem sta ego zamieszkania 79 422 osób3. Liczba ta
ulega sezonowej fluktuacji z dwóch powodów: turystyczno-wypoczynkowych i
lecznictwa uzdrowiskowego oraz migracji mieszka ców. rodowisko naturalne strefy
przygranicznej i stosunki Polski z Ukrain zosta y szeroko opisane w dost pnej
literaturze przedmiotu (m.in. Andreasik 2003; Kawa ko i in., 2005; Surmacz 2002;
Zastawnyja 2003); aspekt rodowiska strefy przygranicznej zosta tu pomini ty tak e z
powodu ograniczonej obj to ci niniejszego artyku u. Dotychczasowe wspó dzia anie
w zakresie ochrony rodowiska naturalnego jest (lub by o) prowadzone we
wspó dzia aniu mi dzyregionalnym województwa lubelskiego i podkarpackiego
oraz obwodu lwowskiego. Dotyczy ono: wód granicznych, przeciwpowodziowej
regulacji i melioracji, gleb, powietrza atmosferycznego, hydrometeorologii i
hydrogeologii. Podstawami prawnymi wspó dzia ania s : (1) umowa mi dzy Rz dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie gospodarki
wodnej na wodach granicznych (1996); (2) porozumienie mi dzy Wojewod
Podkarpackim a Lwowsk Obwodow Administracj Pa stwow o wspó pracy
mi dzyregionalnej (2000); (3) porozumienie o wspó pracy mi dzy Podkarpackim
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony rodowiska w Rzeszowie a Pa stwowym
Urz dem Ochrony rodowiska w Obwodzie Lwowskim (2008); (4) by o to te
porozumienie mi dzy Wojewod Podkarpackim i Marsza kiem Województwa
Podkarpackiego a Lwowsk Obwodow Administracj Pa stwow i Lwowsk Rad
Obwodow o wspó pracy regionalnej w celu odpowiedniego przygotowania i
przeprowadzenia fina owego turnieju mistrzostw Europy w Pi ce No nej UEFA
EURO 2012 (2008).
Zarz dzanie informacyjno-decyzyjne. Transformacja systemu bezpiecze stwa
mi dzynarodowego obejmuje wymian informacji, które s
do podejmowania
decyzji adekwatnych do zdolno ci zarz dzania sytuacjami kryzysowymi, bez
obowi zku udzielania informacji, których ujawnienie pa stwo uznaje za sprzeczne z
podstawowymi interesami swego bezpiecze stwa.
Zarz dzanie informacyjno-decyzyjne odbywa si na zasadach klasycznego
zarz dzania na poziomie ca ej organizacji, albo na poziomie obszarów funkcjonalnych
jako zarz dzanie specjalistyczne (sektorowe) oraz zarz dzanie operacyjne i
wykonawcze w cznie (Markowski 1999). Klasycznymi funkcjami zarz dzania
(Kaczmarek, Sikorski, 1995) w systemie bezpiecze stwa mi dzynarodowego jako
organizacji s : (1) planowanie, (2) organizowanie, (3) motywowanie i (4) kontrola.
Czynno ciowym sensem zarz dzania informacyjno-decyzyjnego jest rozstrzyganie o
kluczowych problemach rodowiska naturalnego oraz o przetrwaniu rodowiska i jego
rozwoju, z uwzgl dnieniem s siedztwa mi dzynarodowego.
Hydrograficznego Polski; (format shp.), wykonanej przez OZW IMGW na zamówienie M
i sfinansowanej ze rodków NFO iGW.
3
Informacje o zakresie korzystania ze rodowiska, przekazane przez podmioty korzystaj ce
ze rodowiska do WIO na mocy art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
rodowiska.
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Aspektami zarz dzania informacyjno-decyzyjnego rodowiskiem naturalnym s :
(1) dokonywanie wyboru obszarów aktywno ci i dziedzin gospodarczych;
(2) rozstrzygania o specjalizacji w okre lonych segmentach dzia alno ci
spo eczno-gospodarczej, w których bezpiecze stwo rodowiska mo e uzyska
przewag konkurencyjn ;
(3) przeprowadzania restrukturalizacji lub zamkni cie dzia alno ci gospodarczej
w dziedzinach s abej aktywno ci w ochronie rodowiska;
(4) decydowania o sposobie alokacji rodków finansowych mi dzy poszczególne
dziedziny gospodarowania, w tym na ochron rodowiska.
Aspekty te nadaj kierunek procesowi zarz dzania (Stabry a 2007).
Mi dzynarodowe zarz dzanie informacyjno-decyzyjne rodowiskiem mo na
interpretowa , za B. Wawrzyniakiem (1993), dwojako. Po pierwsze, oznacza ono
ogólny kierunek dzia ania, który jest determinowany przez ca ciow realizacj
przedsi wzi spo ecznych i gospodarczych. Po drugie, oznacza mi dzynarodowe
oddzia ywanie: (1) rodowiska naturalnego; (2) klientów (korzystaj cych z
rodowiska naturalnego); (3) infrastruktury krytycznej (stosowanych innowacji
technicznych); (4) ekonomii – jako nauki – od której zale y rozwój rodowiska
naturalnego. Takie ca ciowe zarz dzania informacyjno-decyzyjnego rodowiskiem
jest naczeln cech zarz dzania strategicznego bez wzgl du na to, czy dotyczy ca ego
pa stwa, czy tylko jego cz ci; wielkich korporacji, czy ma ych firm. Istot jest
bowiem zarz dzanie strategiczne informacj o rodowisku, na podstawie której s
podejmowane adekwatne do sytuacji kryzysowej decyzje – kreowania bezpiecze stwa
makrosystemów mi dzynarodowych i internacjonalizacji polityki pa stwa.
Specyfika zarz dzania informacyjno-decyzyjnego rodowiskiem wyra a si w
tym, e jego konfiguracja jest formowana na trzech poziomach organizacyjnych:
(1) przedsi biorstw, (2) strategicznych jednostek gospodarczych, w odniesieniu do
okre lonej dziedziny gospodarowania (sektora), (3) funkcjonalnym, zarówno ca ego
pa stwa, jak i poszczególnych jego regionów i obszarów lokalnych, na których
funkcjonuj jednostki gospodarcze, wyodr bnione w strukturze organizacyjnej tych
obszarów. Takie rozmieszczenie zarz dzania informacyjno-decyzyjnego na wielu
poziomach organizacyjnych powoduje, e jego zakres zmienia si odpowiednio do
instytucji i organizacji. Dlatego we wspó pracy mi dzynarodowej odmienne
jest przede wszystkim rodowisko naturalne – a wi c odmienna jest strategia
zarz dzania nim. Strategia ta obejmuje wszystkie dzia ania, które zapewniaj
funkcjonalno i ci
dzia
instytucji i organizacji oraz mieszka ców, oraz
chroni infrastruktur krytyczn od zagro , które zak ócaj prawid owe jej
funkcjonowanie (Ciekanowski 2012), gdy zostanie naruszone transgraniczne
bezpiecze stwo rodowiska cz owieka.
Mapy zagro . Zarz dzanie informacyjno-decyzyjne stanem i jako ci
rodowiska jest procesem, na który sk adaj si szczegó owe dzia ania ci e:
(1) pozyskania danych o rodzaju i ilo ci substancji wyst puj cych w rodowisku
naturalnym; (2) opracowania na podstawie tych danych ocen jako ci komponentów i
elementów rodowiska; (3) identyfikowania obszarów wymagaj cych poprawy stanu i
jako ci rodowiska; (4) przygotowania programów naprawczych dla obszarów, na
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których wyst puj przekroczenia standardów jako ci rodowiska; (5) monitorowania
skuteczno ci wdro onych programów naprawczych; (5) opracowywania i wdra ania
innowacyjnych zmian w nieskutecznych programach naprawczych. Z tego powodu
zarz dzanie informacyjno-decyzyjne rodowiskiem, dla zachowania ci
ci bada i
ich systematyczno ci, jest prowadzone w Polsce wed ug wieloletnich programów
pa stwowego monitoringu rodowiska; ostatni dotyczy lat 2016–2020. Monitoring
obejmuje badania ogólnopa stwowe, regionalne i lokalne.
W zarz dzaniu informacj o rodowisku wyodr bnia si wi c kolejne odcinkowe
sfery dzia alno ci informacyjno-decyzyjnej: (1) gromadzenie, (2) przetwarzanie i
(3) rozpowszechnianie informacji.
Gromadzenie informacji odbywa si na kilka sposobów: (1) organy administracji
rz dowej i samorz dowej wykonuj pomiary i udost pniaj inne posiadane
informacje; (2) dane s zbierane corocznie w ramach statystyki publicznej i
programów bada statystycznych; (3) podmioty gospodarcze wykonuj pomiary stanu
rodowiska, wielko ci i rodzajów emisji, a tak e prowadz i udost pniaj ewidencj ,
do których to dzia
s zobowi zane z mocy prawa lub na mocy decyzji
administracyjnych; (4) zbierane s informacje od podmiotów, które nie s organami
administracji i podmiotami gospodarczymi, ale s w posiadaniu danych o rodowisku.
Wa nym narz dziem informacyjno-decyzyjnym s : (1) mapy zagro , które
przedstawiaj obszary obj te zasi giem zagro
z uwzgl dnieniem ró nych
scenariuszy sytuacji kryzysowych oraz (2) mapy lub opisy ryzyka. Wizualizacja
potencjalnych negatywnych skutków oddzia ywania zagro
jest mo liwa w ró nych
skalach i dla ró nej wielko ci obszarów.
Na rycinie 4 pokazano przyk ad mapy z uk adem infrastruktury krytycznej – uj
wód powierzchniowych i podziemnych – na tle obszarów chronionych, w tym
obszarów obj tych europejsk sieci ochrony Natura 2000 w województwie
podkarpackim. Rycina 5 ilustruje natomiast skutki powodzi w maju 2010 r., jaka
dotkn a region podkarpacki, a nast pnie ca Polsk .
Wykonanie mapy na podstawie oceny jako ci danego komponentu rodowiska
wymaga oszacowania uzyskanych zbiorczych i jednostkowych wyników bada . Na
precyzj i wiarygodno
oszacowania maj wp yw nast puj ce dzia ania w
zarz dzaniu informacyjno-decyzyjnym rodowiskiem: (1) pomiar wska ników
charakteryzuj cych dany komponent (lub elementy) rodowiska; (2) prowadzenie
obserwacji elementów przyrodniczych; (3) gromadzenie i analiza wyników bada
i obserwacji w asnych; (4) pozyskiwanie informacji o presjach na poszczególne
komponenty rodowiska; (5) wcze niejsze oceny stanu i trendów zmian jako ci
poszczególnych elementów i komponentów rodowiska na podstawie ustalonych
kryteriów; (6) identyfikacja obszarów przekrocze standardów jako ci rodowiska;
(7) analizy przyczynowo-skutkowe; (8) opracowanie zestawie ; (9) sporz dzenie
komunikatów i raportów; (10) udost pnianie informacji.
W proces zarz dzania informacyjno-decyzyjnego rodowiskiem musi wi c by
zaanga owana zarówno administracja rz dowa i samorz dowa, zespo y zarz dzania
kryzysowego, jak i podmioty gospodarcze, ze szczególnym uwzgl dnieniem
zarz dzaj cych infrastruktur krytyczn i mieszka cy. Przyk adami chronionych

Ewa Jadwiga Lipi ska, Zbigniew Rykiel
40

ISSN 2078–4333.

.

. 2017.

43

infrastruktur krytycznych s sk adowiska odpadów komunalnych i przemys owych,
oczyszczalnie cieków komunalnych i przemys owych, spalarnie odpadów
komunalnych i przemys owych, instalacje i urz dzenia oraz transport (drogowy,
kolejowy, lotniczy, na wodach ródl dowych i na wodach morskich i oceanicznych).

Rycina 4. Infrastruktura krytyczna nara ona na sytuacje kryzysowe na tle
obszarów chronionych; województwo podkarpackie
ród o: Bednarski i in. (2013); Lipi ska i in. (2009, 2010)
Wnioski. System bezpiecze stwa mi dzynarodowego jest obecnie zorientowany
na dzia alno globaln . Zasadnicze znaczenie dla ka dego pa stwa, jego regionów
lub obszarów lokalnych maj , ze wzgl du na swoj wyj tkowo , newralgiczne sfery
dzia alno ci jednostek spo eczno-gospodarczych ulokowane w
rodowisku
naturalnym. Te newralgiczne sfery dzia alno ci jednostek spo eczno-gospodarczych
okre la si mianem infrastruktury krytycznej. W warunkach transformacji systemu
bezpiecze stwa mi dzynarodowego, gdy wprowadzono poj cie europejskiej, a
powinno by – mi dzynarodowej – infrastruktury krytycznej, wa na jest jej ochrona
przed skutkami naturalnych i antropogenicznych sytuacji kryzysowych. Powinno si
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przez to rozumie optymalne planowanie mi dzynarodowego systemu zarz dzania w
sytuacji wyst pienia kryzysu na terytorium co najmniej dwóch pa stw.
Skuteczne funkcjonowanie systemu bezpiecze stwa mi dzynarodowego wymaga
zaanga owania
wszystkich
podmiotów
w
partnersk
wspó prac
mi dzyinstytucjonaln . Zakres wspó pracy dotyczy cyklicznych bada przestrzeni
publicznej, aby wykaza , jakie dzia ania systemowe nale y podj na podstawie:
analizy dynamiki zagro , analizy czasu i zakresu przestrzennego sytuacji
kryzysowych, rozpoznania zagro enia, opracowanych map zagro , wariantów
zapobiegania, gotowo ci i reagowania, które s adekwatne do zagro enia, wariantów
ochrony infrastruktury krytycznej i rodowiska naturalnego oraz ogranicze
finansowych.

Rycina 5. Powód 2010 – obszar województwa podkarpackiego dotkni ty
skutkami powodzi
ród o: Lipi ska i in. (2010)
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Terroryzm stanowi jedno z najwi kszych zagro
mi dzynarodowych, które
wykracza poza ramy tradycyjnie rozumianych konfliktów i sytuacji kryzysowych.
Zmienno
metod stosowanych przez terrorystów powoduje,
e metody
przeciwdzia ania zagro eniom te musz by zmienne, adekwatne do zagro
i
umo liwia natychmiastowe reagowanie na zdarzenie i usuwanie jego skutków w
rodowisku ycia cz owieka.
Transformacja systemu bezpiecze stwa mi dzynarodowego przez udzielanie
pomocy w strefie przygranicznej uzupe nia, u atwia i wspiera dzia ania pa stw
przygranicznych w ramach zapobiegania, gotowo ci i reagowania w sytuacjach
kryzysowych. Mi dzynarodowa pomoc jest wi c rozumiana jako rola ogólnego
koordynatora w zagro onym sytuacj kryzysow pa stwie. Rol koordynatora jest
natomiast takie niesienie pomocy, aby maksymalnie wykorzysta dost pne zasoby
oraz unikn
jakiegokolwiek zb dnego powielania dzia . W obliczu sytuacji
kryzysowej, kiedy pomoc jest udzielana w ramach unijnego lub mi dzynarodowego
mechanizmu finansowego, ma ona zapewni
skuteczno , spójno
i
komplementarno ca ej reakcji mi dzynarodowej.
Polsko-ukrai ska integracja zarz dzania informacyjno-decyzyjnego rodowiskiem
i aktualizowanie systemów powiadamiania i ostrzegania o sytuacjach kryzysowych
wynikaj z: (1) braku danych przestrzennych, (2) zbyt ma ej liczby punktów
pomiarowo-kontrolnych pa stwowego monitoringu rodowiska i braku monitoringu
infrastruktury krytycznej w ramach zada w asnych gmin strefy przygranicznej,
(3) braku map zagro
wy cznie dla stref przygranicznych, (4) zmian w prawie
mi dzynarodowym.
System zapewnienia bezpiecze stwa mi dzynarodowego obejmuje wi c szerokie
spektrum zagadnie : polityczne, spo eczne, gospodarcze, rodowiska naturalnego,
humanitarne, wojskowe, zachowanie to samo ci narodowej oraz poszanowanie
podstawowych praw i swobód obywatelskich. Wa ne jest wi c kszta towanie
wiadomo ci prawnej i wiktymologicznej spo ecze stw, a tak e pobudzanie inicjatyw
spo ecznych w kierunku poprawy bezpiecze stwa mi dzynarodowego.
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THE MANAGEMENT OF INFORMATION AND DECISION TO THE
ENVIRONMENT ON THE POLISH ONE SIDE BORDER WITH UKRAINE
IN TERMS OF TRANSFORMATION OF INTERNATIONAL SAFETY
SYSTEM
Ewa Jadwiga Lipi ska, Zbigniew Rykiel
Department of Enterprise, Management and Ecoinnovation, The Faculty of
Management,
Rzeszów University of Technology, al. Powsta ców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów,
Poland
e-mail: e.lipinska@prz.edu.pl
The article defines the concept of safety and threats to the natural environment.
Potential goals of crisis situations - natural disasters and terrorist attacks - have been
identified in the border zone, which may have a cross-border impact. The strategic
role of information and decision-making management in the environment was
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explained as the basic phase of security or threat assessment in the international
partnership. Examples are given of hazard maps and risk assessments to show how
difficult it is to determine the actual threat scales. At the end, Polish-Ukrainian needs
in the field of integration of information and decision management in the environment
and updating of systems for notifying and warning about crisis situations were
indicated, which should also be the result of the transformation of the international
security system.
Keywords: safety; danger; crisis situation; natural environment; information and
decision management; hazard maps; sustainable development; bordering zone;
international integration.

