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1. Warstwy BDOT10k przydatne dla strażaków. 

2. Zastosowanie BDOT10k w PSP na terenie 

województwa świętokrzyskiego: 

- analiza zagrożeń, 

- planowanie operacyjne, 

- działania ratowniczo-gaśnicze. 

3. Zastosowanie BDOT10k w PSP na terenie 

kraju w planowaniu operacyjnym. 

4. Podsumowanie. 

 

 





 JEDNOSTKI PODZIAŁU 

ADMINISTRACYJNEGO, 
 

 JEDNOSTKI PODZIAŁU 

TERYTORIALNEGO (RODZAJ: MIASTO, 

CZĘŚĆ MIASTA, WIEŚ, CZĘŚĆ WSI; 

(liczba mieszkańców), 
 

 WSZYSTKIE BUDYNKI  

ZE SZCZEGÓŁOWYM PODZIAŁEM  

NA PRZEZNACZENIE (liczba 

kondygnacji, funkcja ogólna budynku), 



 BUDOWLE  ZIEMNE I INŻYNIERSKIE 

(mosty, wały przeciwpowodziowe), 
 

 BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE 

(kominy, maszty, wieże, słupy 

energetyczne, transformatory), 
 

 KOMPLEKSY (komunikacyjny: stacje 

paliw, mieszkaniowy, oświatowy, 

przemysłowo-oświatowy 
 

 TERENY PODMOKŁE, LEŚNE, 

ZADRZEWIONE (roślinność), 



 RODZAJ ZABUDOWY (jednorodzinna, 

wielorodzinna, przemysłowa, handlowa), 
 

 DROGI (kategoria zarządzania, klasa, 

rodzaj nawierzchni, liczba jezdni), 
 

 TORY KOLEJOWE, 
 

 LINIE NAPOWIETRZNE, 
 

 RZEKI STRUMIENIE. 

 





Określenie jaka część populacji jest zagrożona 

skutkami awarii chemicznych w zakładach 

chemicznych oraz transporcie drogowym  

i kolejowym  

 

zastosowane warstwy BDOT10k: 

- drogi (zestaw danych sieciowych), 

- ludność, 

 

 

 



ANALIZA ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH 



67,9 % POLUPACJI  
LUDNOŚCI  

JEST ZAGROŻONA  
ZDARZENIAMI  

CHEMICZNYMI  

ANALIZA ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH 



Zasięg ratownictwa specjalistycznego 

 

zastosowane warstwy BDOT10k: 

- drogi (zestaw danych sieciowych) 





Rozwój ratownictwa specjalistycznego na poziomie 

podstawowym – wytypowanie jednostek OSP  

 

zastosowane warstwy BDOT10k: 

- drogi (zestaw danych sieciowych), 

- budynki, 

- mosty i wiadukty, 

- maszty telekomunikacyjne, 

- kominy przemysłowe. 

 

 





POWIAT KIELECKI 

ANALIZA ZAGROŻEŃ 

- RATOWNICTWO  

WYSOKOŚCIOWE  



Rozwój ratownictwa medycznego na poziomie 

podstawowym – wytypowanie jednostek OSP,  

które priorytetowo należy przeszkolić i wyposażyć  

w sprzęt, aby maksymalnie zwiększyć poziom 

bezpieczeństwa obywateli:   

 

zastosowane warstwy BDOT10k: 

- drogi (zestaw danych sieciowych), 

 

 





Strategia rozwoju Krajowego Sytemu Ratowniczo-

Gaśniczego – wytypowanie do włączenia kolejnych 

jednostek OSP    

 

zastosowane warstwy BDOT10k: 

- drogi (zestaw danych sieciowych), 

- ludność (OT_ADMS_A, OT_PTZB_A), 

 

 

 



ALARMOWANIE + DOJAZD 



STRATEGIA ROZWOJU 

KSRG 





Organizacja zaopatrzenia wodnego na obszarach 

wrażliwych w kontekście ochrony przeciwpożarowej   

 

zastosowane warstwy BDOT10k: 

- drogi (zestaw danych sieciowych), 

- koleje, 

- rzeki, zbiorniki wodne,  

- budynki (rodzaj, liczba kondygancji). 

 

 









Zastosowanie map opracowanych na podstawie 

BDOT10k podczas zagrożenia powodziowego  

w 2014 

 

zastosowane warstwy BDOT10k: 

- drogi (zestaw danych sieciowych), 

- koleje, 

- rzeki, zbiorniki wodne,  

- budynki (rodzaj, liczba kondygnacji), 

- ludność. 



SANDOMIERZSANDOMIERZ  

ZAGROZENIE ZAGROZENIE   

POWODZIOWE POWODZIOWE   

W 2014 ROKUW 2014 ROKU  



ĆWICZENIA 

POWODZIOWE 

AQUA 2013 

- mosty, 

- drogi, 

- budynki  

(mieszkalne,  
szkoły itp.), 



Zróżnicowanie rodzaju  

zabudowy w centrum  Kielc  





Normatyw wyposażenia w sprzęt dla całego kraju 

 

zastosowane warstwy BDOT10k: 

- drogi (zestaw danych sieciowych), 



Obszary chronione  

samochodów 

ratownictwa 

technicznego 

dla 60  

minutowego  

czasu dojazdu 





 Cykliczne pozyskiwanie przez PSP 

połączonych, spójnych topologiczne warstw 

dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, 

gminnych i innych (które posiadają parametr 

wielopoziomowości skrzyżowań)  – posłużą  

do budowania AKTUALNYCH ZESTAWÓW 

DANYCH SIECIOWYCH 



 

 

 Permanentny dostęp do aktualnych danych 

opisujących środowisko, które zostaną 

umieszczone na mapie wykorzystywanej 

przez: dyżurnego operacyjnego i dowódcę 

akcji ratowniczo-gaśniczej (budynki, punkty 

adresowe, drogi) 

 

 

 

PSP dąży do stworzenia mapy  

„uszytej na miarę” dla strażaków  



HYDRANTY 
32 341 sztuk 



 

 

 Udostępnienie danych (m. in. BDOT10k - 

UMM),  za pomocą usług WMS i WFS, 

gwarantujących dostęp do aktualnych danych 

jak największej liczbie odbiorców. 

 

 



GUGIK 

KZGW 

LP 

GDDKiA 

GUS 

INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE  

OD KTÓRYCH CHEMY  

CYKLICZNIE POZYSKIWAĆ  

AKTUALNE DANE 

SDI PSP 

- PROJEKT 
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1. mł. bryg. Robert MAZUR, KGPSP, KCKRiOL,  

członek Zespołu, Koordynator Krajowy. 

2. kpt. Michał KŁOSIŃSKI, KW PSP Łódź,  

członek Zespołu. 

3. kpt. Michał PAJĄK, KW PSP Kielce,  

członek Zespołu. 

4. kpt. Paweł KLECHA, KW PSP Poznań, 

 członek Zespołu.  








