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Aktywacja
Ćwiczenia służb ratowniczych i zarządzania 
kryzysowego „SKANSEN SANOK 2018”

Typ 
aktywacji

Wyjazdowa

Data 8 - 12.10.2018 

Scenariusz
Zagrożenia występujące na terenie obiektów 
muzealnych i zabytkowych

Główne 
produkty

o Mapy sytuacyjne (w tym ortofotomapy)
o Model 3D
o Transmisja w czasie rzeczywistym

Ortofotomapa z podkładem BSP Model 3D miejsca zdarzenia

Mapa hipsometryczna



Ortofotomapa (skansen w Sanoku)



Model 3D (skansen w Sanoku)
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Aktywacja Ćwiczenia Grupy Jurajskiej GOPR

Typ 
aktywacji

Wyjazdowa

Data 30.08 - 1.09.2019 

Scenariusz
Wsparcie działań poszukiwawczych osób 
zaginionych

Główne 
produkty

o Mapy sytuacyjne (w tym ortofotomapy)
o Mapy specjalistyczne
o Transmisja w czasie rzeczywistym

Numeryczny model terenu z podkładem BSP Transmisja w czasie rzeczywistym

Mapa hipsometryczna
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Model 3D (GOPR – Grupa Jurajska)
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Aktywacja
Opracowanie map zasięgu wody na terenie 
województwa podkarpackiego

Typ 
aktywacji

Zdalna

Data 25 - 27.05.2019 

Scenariusz Zagrożenia powodziowe

Główne 
produkty

o Mapy zasięgu wody

Mapa zasięgu wody Mapa porównawcza zasięgu wody

Mapa zasięgu wody
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Zasięg wody
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Zasięg wody

22.05.2018, godz. 6:52; S-1
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Zasięg wody

23.05.2018, godz. 6:44; S1
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Zmiany zasięgu wody

22 i 23.05.2018, S-1
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Zmiany zasięgu wody

22 i 23.05.2018, S-1
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Zasięg wody – S1 a S2

26.05.2018, godz. 18:18; S1 27.05.2018, godz. 11:31; S2
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o Repozytorium danych satelitarnych (również
archiwalnych),

o Portal dostępny za pośrednictwem
przeglądarki internetowej,

o Priorytet dostępu dla podmiotów z ramienia
sektora bezpieczeństwa względem
pozostałych użytkowników,

o Funkcjonalności dedykowane wyłącznie
użytkownikom sektora bezpieczeństwa, m.in.
moduł raportowania, eksport danych do
wielu formatów, możliwość implementacji
własnych warstw oraz podkładów mapowych,

o Dedykowane produkty oparte na danych
satelitarnych.

Portal Zarządzania Kryzysowego
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Portal Zarządzania Kryzysowego

Obszary pokryte wodą

• mapa obszarów pokrytych wodą oraz zmiany zasięgu wody (+/-)
• na podstawie danych z Sentinel-1 (radar), bez względu na zachmurzenie
• Co 1-4 dni aktualna powierzchnia wody dla danego obszaru
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Fire Weather Index
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Fire Weather Index
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Portal Zarządzania Kryzysowego

Warunki pogodowe sprzyjające rozprzestrzenianiu się pożarów 

(Fire Weather Index)

• produkt opracowany na podstawie kanadyjskiego modelu Fire Weather Index
• źródło danych: dane meteorologiczne w połączeniu z danymi satelitarnymi
• 6 klas zagrożenia (bardzo niskie, niskie, średnie, wysokie, bardzo wysokie, ekstremalne)
• rozdzielczość przestrzenna 1 km, aktualizacja 6x dziennie
• trwa walidacja



Z góry widać więcej …



www.mapadotacji.gov.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Jakub Ryzenko

jakub.ryzenko@cbk.waw.pl

tel. kom.: 501 184 603


