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OD REDAKCJI
Gospodarkê przestrzenn¹ cechuje wielow¹tkowoæ. Ka¿de zagadnienie, do którego
trzeba uwzglêdnieniæ parametry i specyfikacjê przestrzeni geograficznej stanowi przedmiot jej zainteresowania. Szeroko rozumiane bezpieczeñstwo obywateli, bezpieczna
przestrzeñ, jej ocena i waloryzacja oraz metody kszta³towania z pewnoci¹ s¹ specyficznym elementem gospodarki przestrzennej.
Wspó³czesne analizy przestrzenne le¿¹ce u podstaw konstruowania teorii oraz procedur praktycznych kszta³towania przestrzeni bezpiecznych nie mog¹ siê obejæ bez wykorzystywania w tym celu systemów informacji przestrzennej oraz adekwatnego oprogramowania komputerowego.
Prezentowane w tym numerze Administratio Locorum artyku³y odnosz¹ siê tematycznie do zarysowanych zagadnieñ. S¹ rezultatem szczegó³owych badañ prezentowanych
miêdzy innymi na kilku seminariach naukowych zorganizowanych przez pracowników
Zespo³u Geoinformacji Kryzysowego Zarz¹dzania Przestrzeni¹ (Wydzia³u Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie) oraz kadrê Wydzia³u Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego Wy¿szej Szko³y Policyjnej w Szczytnie.
Wyniki badañ wskazywa³y na potrzebê rozwijania prac nad metodami kryzysowego
zarz¹dzania przestrzeni¹ z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej.
Przestrzeñ zagospodarowana optymalnie jest zwykle przestrzeni¹ bezpieczn¹. Ca³oæ
tej tematyki dobrze wpisuje siê tak¿e w zagadnienia zrównowa¿onego rozwoju. Elementy
bezpieczeñstwa zwi¹zane z przestrzeni¹ wymagaj¹ szczegó³owych studiów i analiz.
W zamieszczonych w tym numerze kwartalnika pracach wykorzystano ró¿nego rodzaju opracowania kartograficzne oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Zaprezentowne analizy dotycz¹ zarówno wiêkszych powierzchniowo obszarów o zró¿nicowanym zagospodarowaniu, jak i pojedynczych obiektów takich jak stadiony, centra
handlowe, du¿e budynki mieszkalne. Zrównowa¿ony rozwój przestrzeni wymaga wiêc
dzia³añ wielokierunkowych. Jednym z aspektów tej dzia³alnoci jest zapewnienie bezpieczeñstwa ludziom w ich bezporednim otoczeniu.
Przewodnicz¹cy Rady Naukowej
serii Administratio Locorum

prof. dr hab. in¿. Ryszard róbek
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IDENTYFIKACJA ATRAKTORÓW ATAKÓW
TERRORYSTYCZNYCH JAKO PODSTAWA KONSTRUKCJI
MAP ZAGRO¯EÑ W PROAKTYWNYM ZWALCZANIU
TERRORYZMU
Tomasz Bajerowski, Anna Kowalczyk
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Odpowiednio wczesna identyfikacja obiektów lub obszarów (atraktorów)
przyci¹gaj¹cych uwagê zamachowców mo¿e w znacznym stopniu zminimalizowaæ poziom ryzyka wyst¹pienia okrelonego zdarzenia, np. ataku terrorystycznego po opracowaniu scenariuszy dzia³añ zapobiegawczych (planowanie kontrterrorystyczne). Dzia³ania
te mo¿na oprzeæ na okreleniu prawdopodobieñstwa wyst¹pienia okrelonego zdarzenia
ze wzglêdu na potencja³ zagro¿enia charakteryzuj¹cy cechy wystêpuj¹ce w danej przestrzeni. Autorzy proponuj¹ wykorzystanie tzw. macierzy zagro¿eñ jako u¿ytecznego
narzêdzia do identyfikacji przestrzennych atraktorów zagro¿eñ przez u¿ycie okrelonych prawdopodobieñstw. Macierze te ³¹cz¹ dane geoinformacyjne charakteryzuj¹ce
okrelone obiekty czy obszary z przypisanymi im wartociami prawdopodobieñstw zajcia okrelonych zdarzeñ  w tym przypadku ataków terrorystycznych. Autorzy prezentuj¹ równie¿ wykorzystanie metod agregacji przestrzennej jako dobrego narzêdzia do
kartograficznej ilustracji wyników analiz antykryzysowych, w tym analiz kontrterrorystycznych.
S³owa kluczowe: geoinformacje, atraktor, macierz zagro¿eñ, mapa zagro¿eñ, metody
agregacji przestrzennej

WPROWADZENIE
Zdarzenia kryzysowe  np. zamachy terrorystyczne zachodz¹ jak wszystkie zdarzenia
w realnym wiecie z okrelonym prawdopodobieñstwem. Oszacowanie jego wartoci
jest kluczowym elementem typowania miejsc i obiektów zagro¿onych atakami  atraktorów ataków terrorystycznych.

Adres do korespondencji  Corresponding author: Tomasz Bajerowski, Katedra Katastru
i Zarz¹dzania Przestrzeni¹, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Romana
Prawocheñskiego 19, 10-124 Olsztyn, e-mail: tbajer@uwm.edu.pl
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U¿ytecznym narzêdziem, wykorzystuj¹cym te prawdopodobieñstwa do typowania
miejsc i obiektów zagro¿onych  identyfikacji atraktorów, s¹ tzw. macierze zagro¿eñ ³¹cz¹ce dane geoinformacyjne opisuj¹ce (charakteryzuj¹ce) okrelone miejsca lub obiekty
z przypisanymi im wartociami prawdopodobieñstw zajcia okrelonych zdarzeñ terrorystycznych.
Mapy zagro¿eñ s¹ przestrzenn¹, kartograficzn¹ ilustracj¹ wyników analiz antykryzysowych, w tym analiz kontrterrorystycznych. Dobrym narzêdziem pozwalaj¹cym na konstruowanie u¿ytecznych map zagro¿eñ, wizualizuj¹cych przestrzenn¹ zmiennoæ (przestrzenny rozk³ad) wartoci prawdopodobieñstw zajcia okrelonych zdarzeñ terrorystycznych, s¹ metody agregacji przestrzennej.
Ze wzglêdu na nonoæ informacyjn¹ mapy zagro¿eñ mog¹ (i powinny) byæ jednym
z podstawowych narzêdzi geoinformacyjnych wykorzystywanych w proaktywnym zwalczaniu terroryzmu.
Przestrzeñ geograficzna charakteryzuje siê niezliczon¹ liczb¹ cech-geoinformacji. Ka¿da cecha sprzyja pewnym zdarzeniom z innym prawdopodobieñstwem. Kumulacja cech
przestrzeni przyjmuj¹cych okrelony stan powoduje, ¿e pewne miejsca staj¹ siê atrakcyjne, a prawdopodobieñstwo zajcia okrelonych zdarzeñ (w tym terrorystycznych)
siê maksymalizuje. Kumulacja mo¿e mieæ charakter jednolitego zagro¿enia maksymalizuj¹cego prawdopodobieñstwo zaistnienia jednego tylko rodzaju ataku oraz charakter zagro¿enia zwielokrotnionego maksymalizuj¹cego prawdopodobieñstwo zaistnienia wiêcej ni¿
jednego rodzaju ataku w jednym miejscu.
Do istotnych cech przestrzeni nale¿¹ takie, które sprzyjaj¹ kumulacji zagro¿eñ oraz
takie, które takie zagro¿enia eliminuj¹. Przestrzeñ sama w sobie jest neutralna. Te same
cechy przestrzeni mog¹ zarówno zagro¿enia generowaæ, jak i je niwelowaæ. Dopiero
czynnik antropogeniczny nadaje im okrelone znaczenie, zwracaj¹c uwagê na te, które s¹
w stanie spe³niæ ró¿nego rodzaju oczekiwania  terroryci oczekuj¹ maksymalizacji zysków w postaci ofiar i zniszczeñ oraz minimalizacji kosztów w postaci ³atwoci przeprowadzenia ataku.
Odpowiednio wczesna identyfikacja miejsc lub obiektów przyci¹gaj¹cych uwagê
(atraktorów) ze wzglêdu na wczeniej okrelone uwarunkowania w znacznym stopniu
mo¿e u³atwiæ opracowywanie scenariuszy dzia³añ zapobiegawczych  planowanie kontrterrorystyczne.
Oszacowanie prawdopodobieñstwa pojawienia siê w okrelonych miejscach atraktorów ataków terrorystycznych wymaga zatem:
 po pierwsze, utworzenia macierzy zagro¿eñ Mz, obliczonych zgodnie z ide¹ przyczynowoci probabilistycznej  zdarzenia wczeniejsze przyczyniaj¹ siê do zdarzeñ póniejszych, poniewa¿ nale¿¹ do ich historii, ale nie wywo³uj¹ zdarzeñ póniejszych
z prawdopodobieñstwem ca³kowitym;
 po drugie, identyfikacji miejsc lub obiektów oraz inwentaryzacji geoinformacji je opisuj¹cych, a generuj¹cych zagro¿enia  utworzenia macierzy inwentaryzacyjnej I;
 po trzecie, przemno¿enia macierzy I przez macierz Mz w celu uzyskania macierzy wynikowej pozostaj¹cej w bezporedniej koincydencji z numeryczn¹ map¹ terenu [Bajerowski 2003, 2009a, b].
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MACIERZE ZAGRO¯EÑ
Macierz zagro¿eñ jest tablic¹ zawieraj¹c¹ w wierszach listê cech przestrzeni (lub
obiektów) uznanych przez ekspertów za istotne ze wzglêdu na analizowane zagadnienie,
natomiast w kolumnach listê mo¿liwych rodzajów ataków terrorystycznych branych pod
uwagê w odniesieniu do analizowanej przestrzeni. Przeciêcie wiersza z kolumn¹ daje komórkê, w której zawarta jest liczbowa reprezentacja prawdopodobieñstwa, które okrela
jak bardzo dana cecha przestrzeni (lub obiekt) w okrelonym stanie sprzyja danemu
rodzajowi ataku terrorystycznego (jak bardzo go wywo³uje). Kumulacja ró¿norodnych
cech sprzyja ró¿nym atakom w zró¿nicowanym stopniu  prawdopodobieñstwo przeprowadzenia danego rodzaju ataku maksymalizuje siê wraz ze wzrostem liczby cech istotnych.
Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, ¿e tak utworzona macierz zagro¿eñ jest poprawna diagnostycznie jedynie w odniesieniu do okrelonego obszaru, do którego zosta³a skonstruowana, oraz bêdzie rzeczywicie u¿yteczna, jeli bêdzie odpowiednio czêsto aktualizowana.
Macierz zagro¿eñ mo¿e byæ równie¿ skonstruowana w odniesieniu nie do cech przestrzeni, a do obiektów w niej istniej¹cych. Funkcjê cech, zajmuj¹cych w macierzy zagro¿eñ pierwsz¹ jej kolumnê, mog¹ wiêc pe³niæ okrelone obiekty, które w pewnym sensie
s¹ takimi skumulowanymi cechami, poniewa¿ ka¿dy z nich charakteryzuje siê okrelon¹
kolekcj¹ cech przestrzennych. Mo¿na zatem wyodrêbniæ macierze zagro¿eñ cech i macierze zagro¿eñ obiektów.
Przyk³adow¹ postaæ macierzy zagro¿eñ przedstawiono w tabeli 1. Jest to macierz
cech i nie zawiera z oczywistych wzglêdów pe³nej listy cech ani wszystkich mo¿liwych
rodzajów ataków  ma charakter pogl¹dowy. Z podobnych wzglêdów nie objaniono
równie¿ w tym miejscu szczegó³owych zasad jej konstrukcji.
Tabela 1. Przyk³ad macierzy zagro¿eñ
Table 1. An example of a threat matrix
Rodzaje ataku (zagro¿eñ)  Types of attacks
Cechy przestrzeni  Spaces attributes

W

Z

CH

B

C

(...)

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Zabudowa wielorodzinna  Areas of the residential, multifamily

0,10

0,33

0,09

0,10

0,05

0,33

1

2.

Zab ud o wa jed no ro d zinna  Areas o f the resid ential,
0,05
single- family

0,08

0,07

0,07

0,01

0,72

1

L.p.

3.

Budynki administracyjne  Administrative buildings

0,33

0,33

0,20

0,07

0,05

0,02

1

4.

Stacja metro  Metro station

0,50

0,08

0,15

0,20

0,03

0,04

1

5.

Centrum handlowe  Shopping center

0,58

0,25

0,03

0,03

0,03

0,08

6.

Stacja kolejowa  Railway station

0,30

0,10

0,08

0,10

0,10

0,32

7.

Przystanek autobusowy  Bus stop

0,33

0,09

0,07

0,05

0,01

0,45

1

8.

Przystanek tramwajowy  Tram stop

0,33

0,08

0,08

0,05

0,01

0,45

1

9.

Skrzy¿owanie ulic jednopoziomowe (potrójne)  Storey
crossroads

0,03

0,10

0,11

0,13

0,01

0,62

1
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cd. tabeli 1
cont. table 1
1

2

S k r zy¿o w a nie ulic j e d no p o zio mo w e ( p o c zw ó r ne )
10.
Storey crossroads

3

4

5

6

7

8

9

0,03

0,10

0,11

0,13

0,01

0,62

1

11. Skrzy¿owanie ulic wielopoziomowe  Multilevel crossroad

0,45

0,05

0,11

0,13

0,01

0,25

1

12. Stacja benzynowa  Petrol station

0,03

0,10

0,11

0,15

0,01

0,60

1

13. Odkryty teren  Open area

0,05

0,45

0,22

0,11

0,01

0,16

1

14. Napowietrzne linie energetyczne  Overhead power cables 0,90

0,01

0,01

0,01

0,01

0,06

1

...

...

...

...

...

1

n.

(...)

PRAWDOPODOBIEÑSTWO P(Z) (dla n cech)
PROPABILITY P(Z) (for n attributes)

...

1/(...) 1/(...) 1/(...) 1/(...) 1/(...) 1/(...)

1

Oznaczenia: W  atak bombowy, Z  atak zbrojny, CH  atak chemiczny, B  atak biologiczny,
C  atak cybernetyczny, n  liczba cech przestrzeni, (...)  inne cechy, inne rodzaje ataku,
P(Z)  prawdopodobieñstwo przeprowadzenia poszczególnych rodzajów ataku w okrelonym miejscu.
Labels: W  a bomb attack, Z  an armed attack, CH  a chemical attack, B  a biological attack,
C  a cybernetic attack, n  the number of space features, ( )  other features, other types of attacks, P(Z)  the probability of given attacks in a given place.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Bajerowski [2009a]
Source: Own analysis based on Bajerowski [2009a]

Utworzona w ten sposón macierz zagro¿eñ jest aktywn¹ tablic¹ obliczeniow¹, której
postaæ, a zw³aszcza wymiary, zale¿¹ cile od liczby cech lub obiektów zinwentaryzowanych w konkretnym miejscu (na konkretnym obszarze). Jej postaæ okrela w pewnym
sensie moc atraktora ataków terrorystycznych, który tworz¹ skumulowane na danym obszarze cechy (obiekty). Wynikowe wartoci prawdopodobieñstw zajcia poszczególnych
rodzajów ataków w odniesieniu do konkretnych miejsc lub obiektów musz¹ byæ zwagowane liczb¹ cech (geoinformacji) charakteryzuj¹cych te miejsca (obiekty). Na przyk³ad
jeli w danym miejscu mamy skumulowane cechy, takie jak budynki administracyjne, stacja metra i wielopoziomowe skrzy¿owanie ulic, to prawdopodobieñstwa przeprowadzenia
w nim poszczególnych rodzajów ataków terrorystycznych obliczone s¹ jako suma prawdopodobieñstw w poszczególnych kolumnach zwagowana liczb¹ zinwentaryzowanych
cech (tab. 2), a analizowane miejsce charakteryzuje siê najwy¿szym prawdopodobieñstwem przeprowadzenia ataku bombowego (0,42).
W przypadku macierzy cech tymi cechami mog¹ byæ np. wszystkie cechy przestrzeni
geograficznej, które s¹ wizualizowane na mapach  w tym na mapach w postaci cyfrowej
tworz¹cych GIS. Ich liczba uzale¿niona jest od szczegó³owoci treci map.
W przypadku macierzy obiektów typowymi obiektami generuj¹cymi zagro¿enia mog¹
byæ np.
 obiekty administracji publicznej;
 banki i inne obiekty o du¿ym znaczeniu ekonomicznym;
 hotele;
 place i parki;
 obiekty symboliczne, historyczne;
 obiekty kultury i owiaty;
Acta Sci. Pol.
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kocio³y, synagogi;
ambasady i placówki dyplomatyczne;
infrastruktura komunikacyjna;
kluby nocne, puby, restauracje, kawiarnie, bary.

Tabela 2. Przyk³ad macierzy zagro¿eñ cech dla trzech cech przestrzeni
Table 2. An example of a threat matrix for three space features
L.p.

Rodzaje ataku (zagro¿eñ) )  Types of attacks
Cechy przestrzeni  Spaces attributes

W

Z

CH

B

C

(...)

5

3.

Budynki administracyjne  Administrative buildings

0,33 0,33 0,20 0,07 0,05 0,02 1,00

4.

Stacja metro  Metro station

0,50 0,08 0,15 0,20 0,03 0,04 1,00

11. Skrzy¿owanie ulic wielopoziomowe  Multilevel crossroad

0,45 0,05 0,11 0,13

0,01 0,25 1,00

SUMA PRAWDOPODOBIEÑSTW 5P
SUM OF THE PROBABILITIES 5P

1,28 0,46 0,46 0,40 0,09

PRAWDOPODOBIEÑSTWO P(Z) (dla 3 cech  5P/3)
PROPABILITY P(Z) (for three attributes  5P/3)

0,42 0,16 0,16 0,13 0,03 0,10 1,00

0,31 3,00

Oznaczenia: W  atak bombowy, Z  atak zbrojny, CH  atak chemiczny, B  atak biologiczny,
C  atak cybernetyczny, (...)  inne rodzaje ataku, P(Z)  prawdopodobieñstwo przeprowadzenia
poszczególnych rodzajów ataku w okrelonym miejscu, obliczone jako suma prawdopodobieñstw
w poszczególnych kolumnach zwagowan¹ liczb¹ zinwentaryzowanych cech.
Labels: W  a bomb attack, Z  an armed attack, CH  a chemical attack, B  a biological attack,
C  a cybernetic attack, ( )  other features, other types of attacks, P(Z)  the probability of given attacks in a given place, estimated as a sum of probabilities in given columns and a weigh of
a number of catalogued features.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Bajerowskiego [2009a]
Source: Own analysis based on Bajerowski [2009a]

Konstruuj¹c macierze zagro¿eñ, cechy (obiekty  geoinformacje) kojarzy siê w obydwu rodzajach macierzy z rodzajami ataków. Typowymi rodzajami ataków terrorystycznych, które mo¿na braæ pod uwagê mog¹ byæ np.:
 atak bombowy (W),
 atak zbrojny (Z),
 atak chemiczny (CH),
 atak biologiczny (B),
 atak cybernetyczny (C),
 inne rodzaje ataku  np. porwanie i wziêcie zak³adników (P).
Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e wzrasta liczba kombinowanych ataków terrorystycznych (atak symultaniczny) polegaj¹cych na jednoczesnym stosowaniu kilku form
terroru.
Przyk³adow¹ postaæ macierzy zagro¿eñ obiektów przedstawiono w tabeli 3. Opracowano j¹ metod¹ ekspertów, wykorzystuj¹c badania ankietowe i analizê statystyczn¹ uzyskanych odpowiedzi.
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Tabela 3. Macierz zagro¿eñ dla obszaru Trakt Królewski w Warszawie
Table 3. An example of a threat matrix for Royal Route in Warsaw
L.p.

Rodzaje ataku  Types of attacks
Cechy przestrzeni  Spaces attributes

1

2

W

Z

CH

B

C

(...)

5

6

7

8

9

3

4

5

1

Rynek Starego Miasta  Market of the old city

0,43

0,26

0,02

0,01 0,22 0,06

1
1

2

Zamek Królewski  Royal Castle

0,80

0,10

0,05

0,01 0,02 0,02

3

Plac zamkowy  Castle Square

0,45

0,23

0,02

0,01 0,22 0,07

1

4

Koció³ w. Anny  St. Anne's Church

0,72

0,11

0,08

0,01 0,04 0,04

1

5

K oció³ Wniebowziêcia N ajwiêtszej Marii Panny i w.
J ó z e f a O b lu b ie ñ c a B o g a r o d z ic y  C h u r c h o f t h e
Assumption of the Blessed Virgin Mary and St. Virgin
Joseph

0,72

0,11

0,08

0,01 0,04 0,04

1

6

Plac Teatralny  Square Theatre

0,57

0.20

0,04

0,01 0,12 0,06

1

7

Teatr Wielki  Grand Theatre

0,40

0,25

0,25

0,01 0,05 0,04

1

8

Teatr Narodowy  National Theatre

0,40

0,25

0,25

0,01 0,05 0,04

1

9

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Ministry
of Culture and National Heritage

0,38

0,19

0,14 0,16 0,10 0,03

1

10

Pa³ac Prezydencki  Presidential Palace

0,73

0,15

0,08 0,02 0,01 0,01

1

11

Banki  Banks

0,25

0,25

0,25 0,23 0,01 0,01

1

12

Plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego  Pi³sudski Square

0,53

0,18

0,03

0,01 0,20 0,05

1

13

Hotel Europejski  European Hotel

0,45

0,24

0,27

0,01 0,02 0,01

1

14

Hotel Bristol  Bristol Hotel

0,41

0,26

0,29

0,01 0,02 0,01

1

15

Biuro Bezpieczeñstwa N arodowego - N ational Security
Bureau

0,32

0,20

0,10 0,33 0,03 0,02

1

16

Hotel Sofitel Warsaw Victoria  Sofitel Victoria Hotel

0,45

0,24

0,27

1

17

Uniwersytet Warszawski  University of Warsaw

0,27

0,30

0,30 0,05 0,04 0,04

1

18

Ministerstwo Finansów  Ministry of Finance

0,40

0,17

0,10 0,23 0,07 0,03

1

19

Pa³ac Staszica  Staszics Square

0,85

0,05

0,05

0,01 0,02 0,02

1
1

0,01 0,02 0,01

20

Narodowy Bank Polski  National Bankof Poland

0,31

0,21

0,21 0,25 0,01 0,01

21

ul. Chmielna  Chmielna street

0,67

0,15

0,03

0,01 0,10 0,04

1

22

ul. Foksal  Foksal street

0,67

0,15

0,03

0,01 0,10 0,04

1

23

Centrum Bankowo- Finansowe N owy wiat  Bank- Financial Centre "New World"

0,25

0,25

0,25 0,23 0,01 0,01

1

24

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie  National
Economy Bank in Warsaw

0,31

0,21

0,21 0,25 0,01 0,01

1

25

G ie ³d a P a p ie r ó w Wa r t o  c io w yc h  Wa r s a w S t o c k
Exchange

0,20

0,20

0,20 0,35 0,03 0,02

1

26

Plac Trzech Krzy¿y  Three Crosses Square

0,50

0,25

0,02

0,01 0,22 0,05

1

27

Parafia rzymskokatolicka w. Aleksandra  St. Alexanders
Church

0,72

0,11

0,08

0,01 0,04 0,04

1

28

Ministerstwo Gospodarki  Ministry of Economy

0,40

0,17

0,10 0,23 0,07 0,03

1

29

Hotel Sheraton (Sheraton Hotel)

0,45

0,24

0,27

1

0,01 0,02 0,01
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cd. tabeli 3
cont. table 3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

Kancelaria Prezydenta RP  Chancellery of the President
of the Republic of Poland

0,25

0,33

0,33 0,05 0,02 0,02

1

31

K ancelaria Sejmu RP  Chancellery of the Sejm of the
Republic of Poland

0,25

0,33

0,33 0,05 0,02 0,02

1

32

Ambasady  Embassies

0,60

0,10

0,08 0,10 0,04 0,08

1

33

Park Ujazdowski  Ujazdowski Park

0,47

0,20

0,05

0,01 0,22 0,05

1

34

Ministerstwo Sprawiedliwoci  Ministry of Justice

0,45

0,17

0,10 0,18 0,07 0,03

1

35

Centralne Biuro Antykorupcyjne  Central Anti- Corruption
Bureau

0,48

0,15

0,10 0,25 0,01 0,01

1

36

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  Office of the Prime
Minister

0,25

0,33

0,33 0,05 0,02 0,02

1

37

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  Ministry of Foreign
Affairs

0,48

0,15

0,10 0,25 0,01 0,01

1

38

Park £azienkowski  £azienki Park

0,37

0,30

0,05

0,01 0,22 0,05

1

39

M inis te r s two O b r o ny N a r o d o we j  M inis tr y o f the
National Defence

0,48

0,15

0,10 0,25 0,01 0,01

1

40

Belweder  Belvedere

0,85

0,05

0,05

0,01 0,02 0,02

1

41

Kluby nocne, puby  Nightlife klubs, pubs

0,69

0,15

0,05

0,01 0,05 0,05

1

42

Restauracje, bary  Restaurants, Bars

0,72

0,10

0,05

0,01 0,04 0,08

1

1/(...) 1/(...) 1/(...) 1/(...) 1/(...) 1/(...)

1

PRAWDOPODOBIEÑSTWO P(Z) ( dla n cech )
PROPABILITY P(Z) (for n attributes)

Oznaczenia: W  atak bombowy, Z  atak zbrojny, P  porwanie i wziêcie zak³adników, C  atak cybernetyczny, CH  atak chemiczny, B  atak biologiczny, P(Z)  prawdopodobieñstwo przeprowadzenia poszczególnych rodzajów ataku w danym miejscu.
Labels: W  a bomb attack, Z  an armed attack, P  kidnapping and hostage taking, C  a cybernetic attack, CH  a chemical attack, B  a biological attack, P(Z)  the probability of given attacks
in a given place.
ród³o: Bielecki [2011]
Source: Bielecki [2011]

Analogicznie, jeli na danym obszarze mamy skumulowane obiekty, takie jak Koció³
Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny i w. Józefa Oblubieñca Bogarodzicy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pa³ac Prezydencki, Banki  HSBC i Bank Polska SA, Plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, Hotel Europejski, Hotel Bristol, Biuro Bezpieczeñstwa Narodowego, Hotel Sofitel Warsaw Victoria, Uniwersytet Warszawski,
kluby nocne  The Cinamonn, Jazz Hotl i restauracje  Przy Trakcie, Browarmia Królewska (rys. 1), to macierz zagro¿eñ obiektów dla tego obszaru przyjmie postaæ zaprezentowan¹ w tabeli 4.
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Rys. 1. Obraz obiektów po³o¿onych przy fragmencie Traktu Królewskiego w Warszawie
Fig. 1. A picture of objects located near the fragment of Royal Route in Warsaw
ród³o: Bielecki [2011] na podstawie zdjêæ satelitarnych z witryny maps.google.com
Source: Bielecki [2011] based on maps.google.com

Tabela 4. Macierz zagro¿eñ cech dla fragmentu obszaru Traktu Królewskiego w Warszawie
Table 4. A threat matrix on a part of Royal Route area in Warsaw
L.p.

Rodzaje ataku  Types of attacks
Obiekty (cechy)  Objects (attributes)

W

Z

CH

B

C

(...)

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Koció³ Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny
i w. Józefa Oblubieñca Bogarodzicy  Church
of the Assumption of the Blessed Virgin Mary and
St. Virgin Joseph

0,72

0,11

0,08

0,01

0,04

0,04

1

9

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Ministry of Culture and National Heritage

0,38

0,19

0,14

0,16

0,10

0,03

1

10

Pa³ac Prezydencki  Presidential Palace

0,73

0,15

0,08

0,02

0,01

0,01

1

11

Banki  HSBC Bank Polska SA  Banks  HSBC

0,25

0,25

0,25

0,23

0,01

0,01

1

12

P lac Marsza³k a Jó zefa P i³sud sk iego  P i³sud sk i
Square

0,53

0,18

0,03

0,01

0,20

0,05

1

13

Hotel Europejski Orbis  European Hotel

0,45

0,24

0,27

0,01

0,02

0,01

1

14

Hotel Bristol  Bristol Hotel

0,41

0,26

0,29

0,01

0,02

0,01

1
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cd. tabeli 4
cont. table 4
1

3

4

5

6

7

8

9

Biuro Bezp ieczeñstwa N aro d o wego  N atio nal
15
Security Bureau

2

0,32

0,20

0,10

0,33

0,03

0,02

1

16

Hotel Sofitel Warsaw Victoria  Sofitel Victoria
Hotel

0,45

0,24

0,27

0,01

0,02

0,01

1

17

Uniwersytet Warszawski  University of Warsaw

0,27

0,30

0,30

0,05

0,04

0,04

1

41

Kluby nocne  The Cinamonn, Jazz Hotl  Nightlife
klubs, The Cinamonn, Jazz Hotl

0,69

0,15

0,05

0,01

0,05

0,05

1

42

Re staurac je  P rzy Trak c ie , Bro warmia K ró l. 
Restaurants  King Brewery

0,72

0,10

0,05

0,01

0,04

0,08

1

0,49

0,20

0,16

0,07

0,05

0,03

1

PRAWDOPODOBIEÑSTWO P(Z) (dla 12 obiektów)
PROPABILITY P(Z) (for 12 attributes)

Oznaczenia: W  atak bombowy, Z  atak zbrojny, P  porwanie i wziêcie zak³adników, C  atak cybernetyczny, CH  atak chemiczny, B  atak biologiczny, P(Z)  prawdopodobieñstwo przeprowadzenia poszczególnych rodzajów ataku w danym miejscu.
Labels: W  a bomb attack, Z  an armed attack, P  kidnapping and hostage taking, C  a cybernetic attack, CH  a chemical attack, B  a biological attack, P(Z)  the probability of given attacks
in a given place.
ród³o: Bielecki [2011]
Source: Bielecki [2011]

Analizowany obszar charakteryzuje siê najwy¿szym prawdopodobieñstwem przeprowadzenia ataku bombowego (0,49), mniejszym prawdopodobieñstwem przeprowadzenia
ataku zbrojnego (0,20), porwania i wziêcia zak³adników (0,16) oraz ataku cybernetycznego (0,07).
IDENTYFIKACJA ATRAKTORÓW. METODY AGREGACJI PRZESTRZENNEJ
Przewidywanie ataków terrorystycznych jest to prognozowanie czasu (timing) i miejsca (typowanie) ich wyst¹pienia. Czas odgrywa istotn¹ rolê w prognozowaniu zdarzeñ
terrorystycznych. Taka cecha przestrzeni jak plac nabiera zupe³nie innej wartoci prawdopodobieñstwa wyst¹pienia ataku terrorystycznego gdy odbywa siê na nim zgromadzenie narodowe, a jeszcze innej, gdy miejsce to jest opustosza³e noc¹. Prawdopodobieñstwo ataku na hotel gdy przebywa w nim kadra sportowa kraju, który bierze czynny
udzia³ w koalicji antyterrorystycznej, w zwi¹zku z odbywaj¹cymi siê wydarzeniem sportowym wzrasta w porównaniu z momentem, gdy hotel dzia³a poza sezonem. W dalszej analizie odrzucimy jednak analizê czasu, skupiaj¹c siê jedynie na analizie miejsc (na typowaniu), w których kumulacja pewnych cech przestrzeni skutkowaæ bêdzie maksymalizacj¹
prawdopodobieñstwa przeprowadzenia danego rodzaju ataku terrorystycznego. Pamiêtaæ
jednak nale¿y, ¿e czynnik czasu jest bardzo istotny. Mo¿e zwiêkszyæ b¹d zmniejszyæ
szansê wyst¹pienia aktu terroru w miejscach, które ju¿ przez sam¹ kumulacjê cech generuj¹ ryzyko ataku, nale¿y wiêc braæ go pod uwagê we wspó³czesnym systemie neutralizacji sytuacji kryzysowej. Warto te¿ zwróciæ uwagê na fakt, ¿e analiza czasowa jest
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niezmiernie istotna na poziomie bezporedniego przeciwdzia³ania aktom terroru, podczas
gdy typowanie miejsc zagro¿onych jest istotne w dzia³aniach proaktywnych  profilaktycznych, uprzedzaj¹cych ataki lub w planowaniu kontrterrorystycznym, którego celem
jest wczesne przeciwdzia³anie, np. przez minimalizowanie kumulacji cech i obiektów na
okrelonym obszarze. Typowanie jest te¿ podstaw¹ identyfikacji atraktorów ataków, poniewa¿ atraktorem jest, w najprostszym ujêciu, obszar do którego zmierza dany uk³ad dynamiczny. Istot¹ atraktora jest to, ¿e jest to pewna czêæ przestrzeni, taka, ¿e ka¿dy
punkt, który zaczyna ruch w jej pobli¿u, coraz bardziej do niej siê zbli¿a.
Atraktor inaczej mo¿na nazwaæ sposobem opisu d³ugookresowego zachowania uk³adu dynamicznego, który mo¿e pozostawaæ w równowadze i stanie stacjonarnym  wówczas atraktorem jest punkt sta³y. Mo¿e zachowywaæ siê periodycznie (okresowo)  wówczas atraktorem jest cykl graniczny lub mo¿e zachowywaæ siê chaotycznie, tworz¹c tzw.
dziwny atraktor. Zachowanie losowe nie doprowadza uk³adu do atraktora [Bajerowski
2003].
W przedstawionej analizie uk³adem dynamicznym jest uk³ad, który tworz¹ zagro¿enia
poszczególnymi rodzajami ataków terrorystycznych, i przestrzeñ geograficzna pozostaj¹ca przez d³ugi okres w równowadze i w stanie stacjonarnym (przestrzeñ geograficzna nie
ró¿nicuje siê z dnia na dzieñ). Atraktorem jest wiêc w tym przypadku punkt sta³y  fragment przestrzeni, który z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿e skupiaæ uwagê terrorystów planuj¹cych atak.
Przyporz¹dkowanie przez obliczenie z wykorzystaniem macierzy zagro¿eñ okrelonym
obszarom lub obiektom wartoci prawdopodobieñstw zajcia poszczególnych rodzajów
ataków terrorystycznych umo¿liwia szersz¹ analizê przestrzenn¹, a tym samym opracowanie map zagro¿eñ.
W przypadku macierzy zagro¿eñ cech obszarami, którym przyporz¹dkowuje siê wartoci prawdopodobieñstw, s¹ najczêciej jednorodne pola podstawowe oceny, a w przypadku macierzy zagro¿eñ obiektów  niejednorodne, tworzone w zale¿noci od potrzeb,
ale nic nie wyklucza zastosowania równie¿ jednorodnych pól oceny.
Pola podstawowe z przyporz¹dkowanymi prawdopodobieñstwami tworz¹ przestrzenn¹ tablicê, która umo¿liwia identyfikacjê atraktorów ataków terrorystycznych oraz analizê
struktury wzajemnych powi¹zañ sieciowych obszarów zagro¿onych.
Na rysunku 2 zaprezentowano przyk³adowy przestrzenny rozk³ad prawdopodobieñstw wybranego rodzaju ataku  atak bombowy na fragmencie jednej z dzielnic
mieszkaniowych Olsztyna.
Przygotowana w ten sposób mapa pól podstawowych pozwala na wykrelenie izolinii, które lepiej ilustruj¹ przestrzenny rozk³ad prawdopodobieñstw (rys. 3). Najwa¿niejsz¹
w³aciwoci¹ tablicy rozk³adu prawdopodobieñstw jest jednak mo¿liwoæ analizy relacji
sieciowych zachodz¹cych miêdzy s¹siaduj¹cymi polami podstawowymi, co pozwala na
przestrzenn¹ identyfikacjê atraktorów ataków terrorystycznych  w tym przypadku ataków bombowych. Mapa ta pozwala równie¿ na opracowanie kilku rodzajów map zagro¿eñ obrazuj¹cych przestrzenny rozk³ad obszarów (regionów) jednorodnych ze wzglêdu
na sposób ich wydzielenia w przestrzeni.
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ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own analysis

Rys. 2. Przestrzenny rozk³ad prawdopodobieñstw ataku bombowego na fragmencie obszaru Olsztyna
Fig. 6. A spatial distribution of bomb attacks probabilities on a part of Olsztyn area
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ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own analysis

Rys. 3. Izolinie prawdopodobieñstw ataku bombowego na fragmencie obszaru Olsztyna
Fig. 3. Contour lines of bomb attacks probabilities in a part of Olsztyn area
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W literaturze przedmiotu znaleæ mo¿na wiele metod regionalizacji przestrzennej 
np. wszystkie metody umo¿liwiaj¹ce tzw. regionalizacjê przestrzeni, jak np. metody taksonomii numerycznej, ale z punktu widzenia praktycznej analizy informacji  im prostsza
metoda, tym bardziej u¿yteczna. Obszary mog¹ ³¹czyæ siê po drogach:
 najwiêkszego spadku wartoci;
 najmniejszego spadku wartoci;
 najwiêkszego wzrostu wartoci;
 najmniejszego wzrostu wartoci;
 najwiêkszych ró¿nic wartoci;
 najmniejszych ró¿nic wartoci.
W pierwszym kroku przyjêto regu³ê maksymalnego wzrostu wartoci prawdopodobieñstw, co oznacza pod¹¿anie w przestrzeni w kierunku pola podstawowego charakteryzuj¹cego siê najwiêksz¹ wartoci¹ prawdopodobieñstwa. Regu³a ta mo¿e mieæ ró¿ne
zastosowania analityczne np. na potrzeby identyfikacji obszarów z narastaj¹cym prawdopodobieñstwem zdarzeñ terrorystycznych, czyli identyfikacji atraktrów ataków terrorystycznych. Pola wskazane w wyniku tak poprowadzonej analizy pe³ni¹ w przestrzeni tê
rolê, gdy¿ obszar przez nie zajêty ci¹ga na siebie najwiêksz¹ uwagê potencjalnych zamachowców. Jednoczenie wyodrêbniono obszary charakteryzuj¹ce siê narastaniem
prawdopodobieñstwa ataków.
W drugim kroku przeprowadzono analogiczn¹ analizê powstawania atraktorów oraz
obszarów jednorodnych wed³ug scenariusza ³¹cz¹cego przestrzeñ na podstawie regu³y
najmniejszych ró¿nic wartoci, co generuje wyodrêbnione wzglêdnie jednorodne obszary
charakteryzuj¹ce siê porównywalnym prawdopodobieñstwem zagro¿enia atakiem.
Na rystunku 4 i 5 pokazano przebieg analizy i sposób identyfikacji atraktorów na
teoretycznym przyk³adzie obszaru podzielonego na 100 pól podstawowych oceny.

Rys. 4. Trzy kroki agregacji  powstawanie sieci powi¹zañ przestrzennych obszarów (obiektów) o zró¿nicowanym prawdopodobieñstwie ataków terrorystycznych. Droga maksymalnego wzrostu wartoci prawdopodobieñstw
Fig. 4. Three steps of aggregation  the creation of a net of given areas (objects) spatial connections where the terrorist attacks probability is diversified. The way of maximum growth
of probability value
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own analysis
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Rys. 5. Trzy kroki agregacji  powstawanie sieci powi¹zañ przestrzennych obszarów (obiektów) o zró¿nicowanym prawdopodobieñstwie ataków terrorystycznych. Droga minimalnych ró¿nic wartoci prawdopodobieñstw
Fig. 5. Three steps of aggregation  the creation of a net of given areas (objects) spatial connections where the terrorist attacks probability is diversified. The way of minimal differences in probability values
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own analysis

Jak widaæ, jeli prezentowane diagramy odpowiadaj¹ siatkom pól podstawowych na³o¿onych na rzeczywisty obszar analizy, to przebieg granic regionów naniesiony na
mapê analizowanego obszaru daje nam mapê zagro¿eñ. Kolorami wyró¿niono regiony
powsta³e w pierwszych krokach agregacji, kolorowe odcinki wskazuj¹ sieciowe powi¹zania generuj¹ce atraktory. Widaæ równie¿, ¿e ró¿ne drogi agregacji danych przestrzennych
generuj¹ inne lokalizacje atraktorów.
Dalsza analiza agregacji daje nam mo¿liwoæ wykorzystania do analizy zagro¿eñ bardzo u¿ytecznej teorii sieci bezskalowych, co powoduje, ¿e mapa zagro¿eñ mo¿e przyj¹æ
postaæ mapy sieciowej ilustruj¹cej powi¹zania przestrzenne obiektów (obszarów) z okrelonym prawdopodobieñstwem zajcia okrelonych zdarzeñ terrorystycznych. A zatem:
 dobre oszacowanie prawdopodobieñstw zajcia okrelonych ataków terrorystycznych
jest trudne, ale wykonalne na u¿ytecznym poziomie;
 wykorzystanie geoinformacji zarchiwizowanych w ró¿nej postaci u³atwia analizê, do
minimum ograniczaj¹c koniecznoæ niewygodnych z ró¿nych wzglêdów tzw. wywiadów terenowych;
 metody regionalizacji (agregacji przestrzennej), a zw³aszcza grupowanie obiektów
np. wed³ug dróg najmniejszych ró¿nic, minimalnego wzrostu czy maksymalnego wzrostu, umo¿liwiaj¹ przestrzenn¹ identyfikacjê atraktorów ataków terrorystycznych oraz
opracowanie u¿ytecznych map zagro¿eñ o charakterze dynamicznym;
 wykorzystanie analiz sieciowych (zw³aszcza wywiedzionych z teorii sieci bezskalowych) pozwoli na odkrywanie g³êbszych relacji miêdzy obszarami (obiektami) o podobnym lub skrajnie ró¿nych stopniu zagro¿eñ.
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PODSUMOWANIE
Podejcie proaktywne w kryzysowym zarz¹dzaniu przestrzeni¹ wymaga znajomoci
miejsc, które charakteryzuj¹ siê wysokim ryzykiem generowania sytuacji kryzysowej,
w tym kryzysu terrorystycznego  atraktorów ataków terrorystycznych. Wiele z nich stanowi elementy infrastruktury krytycznej w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarz¹dzaniu kryzysowym. S¹ to miejsca szczególnie nadaj¹ce siê np. do:
 umieszczania ³adunków wybuchowych (kryterium maksymalizacji zysku, np. maksymalizacji zniszczeñ);
 dokonywania ataków zak³adniczych (kryterium maksymalizacji efektów);
 dokonywania ataków biologicznych, promieniotwórczych, chemicznych itp.; (kryterium rozleg³oci maksymalizacji strat oraz maksymalizacji efektów);
 itd.
Odpowiednio wczesna identyfikacja takich miejsc wymaga przede wszystkim znajomoci cech przestrzeni (pozyskiwanie i interpretacja geoinformacji), które sprzyjaj¹ dzia³aniom wywo³uj¹cym kryzys, a nawet w pewnym sensie go wywo³uj¹, oraz oszacowania
prawdopodobieñstw wyboru tych, a nie innych, podobnie zagro¿onych miejsc (utworzenie macierzy zagro¿eñ). Znajomoæ takich miejsc (atraktorów) pozwoli na opracowanie
dla nich oraz ich istotnego otoczenia dynamicznej mapy numerycznej, która albo bêdzie
stanowi³a uzupe³nienie istniej¹cego na danym obszarze systemu informacji przestrzennej,
albo bêdzie tworzy³a nowy, niezale¿ny system informacji przestrzennej specjalnego przeznaczenia.
System taki powinien zawieraæ informacje o wszystkich dostêpnych miejscach lub
obiektach, zinwentaryzowanych pod k¹tem cech istotnych z punktu widzenia szybkiego
(optymalnego) roz³adowania sytuacji kryzysowej  np. wszystkie informacje o materia³ach budowlanych, nawierzchni ci¹gów komunikacyjnych, gruboci cian, kierunku
otwierania drzwi, wizur z okien, widocznoci przez okna itd. Utworzenie takiego systemu
wymaga te¿ opracowania lub zaimplementowania metod optymalizacji podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewnoci.
Pozyskiwanie i interpretacja geoinformacji (cech), które oka¿¹ siê istotnymi cechami
diagnostycznymi pozwalaj¹cymi na sprawne funkcjonowanie takiego sytemu informacji
przestrzennej, powinno stanowiæ równie¿ punkt wyjcia do opracowania wytycznych do
sporz¹dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  planów przestrzeni bezpiecznej, czyli minimalizuj¹cej mo¿liwoci wywo³ywania stanów kryzysowych
wynikaj¹cych ze wzajemnych relacji i korelacji zachodz¹cych miêdzy tymi cechami, ponadto opisana procedura powinna byæ istotnym elementem audytu bezpieczeñstwa przestrzeni publicznej.
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IDENTIFICATION OF TERRORIST ATTACKS ATTRACTORS AS THE BASIS
OF THE CONSTRUCTION OF A THREATS MAP IN THE PROACTIVE FIGHTING
AGAINST TERRORISM
Abstract. Appropriately early identification of objects or areas (attractors) that attract
assassins attention in the process of creating the scenarios of preventive actions
(counter terrorism planning), can minimize the risk level of certain events occurrence (for
instance terrorist attack) to a considerable degree. The actions can be based on determining
the probability of a certain event occurrence on account of the threat potential that
characterizes the features appearing in a given space. The authors suggest the use of
threats matrix as a useful tool to identify spatial threats attractors in the process of
using the given probabilities. The matrices link geoinformation data that characterize
given objects or areas with the values of given events occurrence probability ascribed to
them. Additionally, the authors present the use of spatial aggregation methods as
a proper tool to cartographic illustration of the results of anti crisis analyses, including
the counter terrorist analyses.
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MODELOWANIE PROCESU EWAKUACJI
W PRZYPADKU ZAGRO¯EÑ TERRORYSTYCZNYCH
Andrzej Bi³ozor, Szymon Czy¿a, Karol Szuniewicz
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Ewakuacja jest kluczowym aspektem zarz¹dzania kryzysowego, które ma
na celu ochronê ludnoci cywilnej w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia. Gdy dzia³ania te obejmuj¹ przestrzeñ miejsk¹, która jest niezwykle zró¿nicowana, klasyczne metody modelowania nie zawsze daj¹ zadowalaj¹ce efekty. W artykule zaprezentowano mo¿liwoci
zastosowania automatów komórkowych w modelowaniu procesu ewakuacji w przypadku ataku terrorystycznego. Wykorzystano przy tym oprogramowanie GIS pozwalaj¹ce
na przetwarzanie i wizualizacjê danych geoprzestrzennych. W wyniku tych rozwa¿añ
opracowano dynamiczny model ewakuacji na obszarze Olsztyna oparty na prostych regu³ach i uwzglêdniaj¹cy lokalne oddzia³ywania.
S³owa kluczowe: ewakuacja, atak terrorystyczny, GIS, automaty komórkowe

WSTÊP
Zagadnienie ewakuacji w przypadku zagro¿eñ terrorystycznych wymaga poszukiwania nowych metod wspieraj¹cych ten proces. Zró¿nicowanie przestrzenne na obszarze
miasta oraz nieprzewidywalnoæ zachowañ jednostek powoduje, ¿e klasyczne metody
modelowania nie zawsze daj¹ zadowalaj¹ce efekty. W referacie zaprezentowano rozwa¿ania nad mo¿liwociami zastosowania automatów komórkowych jako skutecznego narzêdzia obrazuj¹cego zró¿nicowany proces ewakuacji ludnoci.
Zarz¹dzanie w sytuacjach kryzysowych na terenie miasta jest zadaniem organów administracji publicznej. Obejmuje zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do
przejêcia nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych dzia³añ, reagowanie w przypadku
wyst¹pienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzanie infrastruktury lub przywrócenie jej
pierwotnego charakteru.

Adres do korespondencji  Corresponding author: Andrzej Bi³ozor, Katedra Planowania
i In¿ynierii Przestrzennej, ul. Romana Prawocheñskiego 15, 10-724 Olsztyn, e-mail:
abilozor@uwm.edu.pl
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Wed³ug wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 5 stycznia 2011 r. do dzia³alnoci w dziedzinie obrony cywilnej w 2011 r. jako jeden z g³ównych kierunków dzia³ania w 2011 r. przyjêto doskonalenie ewakuacji ludzi, zwierz¹t i mienia na wypadek masowego zagro¿enia. Wymusza to na jednostkach zajmuj¹cych siê tym zagadnieniem
prowadzenie nieustannych analiz i studiów w celu poszukiwania coraz to lepszych modeli pozwalaj¹cych na przewidywanie przebiegu tego procesu.
CEL I PRZEDMIOT BADAÑ
Przestrzeñ miejska ze wzglêdu na skalê mo¿liwych strat ludzkich i materialnych jest
szczególnie podatna i wra¿liwa na wystêpowanie ró¿nego rodzaju katastrof cywilizacyjnych, w tym równie¿ tych zwi¹zanych z terroryzmem. W zró¿nicowanej i skomplikowanej
strukturze miejskiej zarz¹dzanie po wyst¹pieniu sytuacji kryzysowej jest zadaniem niezwykle trudnym wymuszaj¹cym poszukiwanie nowych, lepszych metod opisuj¹cych procesy zachodz¹ce w tym czasie, w tym równie¿ ewakuacjê.
Celem badañ by³o stworzenie dynamicznego modelu ewakuacji miasta Olsztyna z wykorzystaniem automatów komórkowych, opartego na prostych regu³ach dzia³ania oraz
uwzglêdniaj¹cego lokalne oddzia³ywania.
Na potrzeby tej pracy stworzono automat komórkowy, którego zbiór stanów zawiera
tylko dwa elementy (k=2), a mianowicie 0 i 1. Inaczej mówi¹c, komórka jest w tym
momencie nieewakuowana (0) lub ewakuowana (1).
nieewakuowana
σ ij = {10  komórka
komórka ewakuowana

(1)

gdzie:
si,j  stan danej komórki.

W naszej pracy skupilimy siê g³ównie na procesie samoewakuacji jako dominuj¹cym elemencie w procesie planowania i przeprowadzania ewakuacji. Zagadnienia zwi¹zane z tym procesem, a mianowicie rozpoznanie potencjalnych kierunków i rejonów samoewakuacji, wyznaczenie dróg ewakuacji, a tak¿e ostatecznie kierowanie ruchem ludnoci
stanowi¹ najtrudniejszy do wykonania element.
OBSZAR BADAÑ
Automat komórkowy obrazuj¹cy proces ewakuacji zbudowano dla czêci Olsztyna.
Obecnie obszar miasta obejmuje powierzchniê 87,9 km2, co stanowi oko³o 0,7% powierzchni województwa warmiñsko-mazurskiego. Wed³ug danych GUS liczba ludnoci
Olsztyna 31 grudnia 2009 r. wynosi³a 176 457, a gêstoæ zaludnienia  1998 osób na km2
[G³ówny Urz¹d Statystyczny. 2011]. W granicach administracyjnych miasta znajduje siê 11
jezior, a powierzchnia wszystkich wód wynosi 8,7 km2, co stanowi 9,9% powierzchni ogólnej. Lasy i zadrzewienia zajmuj¹ prawie 23% powierzchni ogólnej, a wszystkie formy terenów zieleni w miecie stanowi¹ ponad 50% powierzchni [Olsztyn. Urz¹d Miasta... 2011].
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Olsztyn, bêd¹c miastem wojewódzkim, pe³ni w regionie wiele istotnych funkcji z zakresu administracji rz¹dowej oraz samorz¹dowej, a na jego terenie znajduj¹ siê liczne
obiekty tzw. infrastruktury krytycznej, z których do najwa¿niejszych zaliczyæ mo¿emy:
urz¹d wojewódzki, urz¹d miasta, starostwo powiatowe, szpital wojewódzki, szpital miejski, komendê wojewódzk¹ i miejsk¹ policji, komendê wojewódzk¹ i miejsk¹ pañstwowej
stra¿y po¿arnej, dworzec kolejowy i samochodowy, stacje energetyczne.

Rys. 1. Mapa Olsztyna
Fig. 1. Map of Olsztyn

ród³o: Opracowanie w³asne.
Source: Own study.

Na powierzchniê fragmentu miasta (357 770 m2), zlokalizowan¹ w samym jego centrum,
na³o¿ono szeciok¹tne pola podstawowe o powierzchni 289 m2, które stanowi³y pojedyncze komórki tworz¹ce automat komórkowy. Do zobrazowania kolejnych etapów ewakuacji
wykorzystano opracowania kartograficzne przygotowane w programie ArcGis (rys. 1).
AUTOMATY KOMÓRKOWE
Automaty komórkowe (cellular automata) s¹ to narzêdzia, których zastosowanie
ograniczone jest do metod, w których nie zosta³y jeszcze u¿yte. Niektórzy widz¹ w nich
pewien rodzaj alternatywnej matematyki, narzêdzie do symulacji procesów fizycznych
z du¿¹ liczb¹ oddzia³uj¹cych ze sob¹ uk³adów, jak równie¿ obiekty matematyczne interesuj¹ce z punktu widzenia teorii procesów dynamicznych [Ku³akowski 2002].
Twórc¹ automatów komórkowych jest Janos von Neumann, autor Mathematical
Foundations of Quantum Mechanics próbuj¹cy stworzyæ uproszczony model fizyki rzeczywistego wiata [Konieczny 2006]. Jako pocz¹tek powstania tej teorii datuje siê koniec
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lat 40. XX w., kiedy zajmowa³ siê on modelem pierwotnej zupy, substancji daj¹cej pocz¹tek ¿yciu [Ku³akowski 2002]. Jednak docelowo chcia³ stworzyæ model maszyny samosteruj¹cej, która powiela³aby swoj¹ budowê i przekazywa³a swoje cechy. Jednak ze
wzglêdu na niski stan zaawansowania technicznego w tamtych czasach ów projekt zosta³ zawieszony [¯ygierewicz 2009].
Nastêpnie pracami Neumanna zainteresowa³ siê Edgar Frank Codd, który przyczyni³
siê do spopularyzowania idei automatów komórkowych. Pomimo i¿ zaprojektowany przez
niego automat komórkowy by³ du¿o prostszy ni¿ koncepcja Neumanna, to potrafi³ obliczyæ wszystkie mo¿liwe funkcje oraz siê rozmna¿aæ [¯ygierewicz 2009]. Podobnie jak
wczeniej nie uda³o siê tego pomys³u zrealizowaæ, jednak bezporednio pos³u¿y³ do
skonstruowania przez J.H. Conwaya w latach 70. XX w., szczególnie popularnej w rodowisku akademickim Gry w ¿ycie. W Life mo¿na widzieæ model ¿yj¹cego rodowiska; w u¿yciu jest terminologia ¿ywych i martwych komórek. Ale jest to automat
uniwersalny, czyli zdolny do ka¿dej operacji logicznej. Mo¿na w jego ramach otrzymaæ
na przyk³ad kolejne rozwi¹zania wielkiego twierdzenia Fermata [Ku³akowski 2002].
Kolejnym wa¿nym etapem w rozwoju idei automatów komórkowych by³y lata 80., kiedy wesz³y one do bibliotek fizyków, a jeden z g³ównych popularyzatorów tej idei Stephen Wolfram podj¹³ próbê ich sklasyfikowania [Ku³akowski 2002], niestety nieudan¹.
Sukces pozwoliby na pogrupowanie wszystkich dyskretnych procesów dynamicznych.
Pomimo tych niepowodzeñ i niespe³nienia wszystkich pok³adanych w nich nadziei, lista zastosowañ automatów komórkowych w technice wci¹¿ ronie. Warto zwróciæ uwagê na prace Toffoli [1984] oraz Toffoli i Margolus [1987], którzy w znacz¹cym stopniu
przyczynili siê do rozwoju naukowych zastosowañ automatów, proponuj¹c zastosowanie
ich w badaniach nad modelami dynamicznymi, zastêpuj¹c nimi modele bazuj¹ce na równaniach ró¿niczkowych [Wycza³ek 2010]. Nastêpne lata przynios³y liczne przyk³ady zastosowañ automatów do symulacji skomplikowanych systemów takich jak reprodukcja
biologiczna, procesy chemiczne, zjawiska propagacji oraz rozwoju siedlisk rolin. Szczególne znaczenie, z punktu widzenia kartografii i GIS, mia³y m.in. prace takich autorów
jak: Batty i Xie [1994], White i Engelen [1993], Li i Yeh [2001], Dietzel i Clarke [2005] oraz
Wagner [1997] powiêcone modelowaniu rozrostu miast [Wycza³ek 2010].
PODSTAWY AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH
Automaty komórkowe to systemy dyskretne w czasie i przestrzeni, które mog¹ reprodukowaæ skomplikowane globalne schematy i zachowania w oparciu o lokalne interakcje miêdzy komórkami wype³niaj¹cymi tê przestrzeñ [Wycza³ek 2010]. W ujêciu deterministycznym wed³ug Ku³akowskiego automat jest pojêciem matematycznym, który jest:
 sieci¹ komórek {i} przestrzeni D-wymiarowej,
 zbiorem {si} stanów pojedynczej komórki, zwykle ten sam dla wszystkich komórek, zawieraj¹cych k elementów,
 regu³¹ F okrelaj¹c¹ stan komórki w chwili t+1 w zale¿noci od stanu t-ej komórki
i komórek j¹ otaczaj¹cych: si(t+1) = F({sj(t)}), jÎO(i), gdzie O(i) jest otoczeniem
i-tej komórki [Ku³akowski 2002].
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Ostateczny opis automatu komórkowego nale¿y uzupe³niæ o warunki zachowania na
skrajach obszaru oraz stany wyjciowe komórek.
Proces, który zachodzi w automacie, jest cile okrelony regu³¹, sta³¹ dla wszystkich komórek, która zarówno mo¿e mieæ prost¹ postaæ, jak równie¿ mo¿e zawieraæ pêtle,
wyra¿enia warunkowe i inne sk³adniki algorytmiczne. S¹siedztwo, najczêciej definiowane za pomoc¹ dwóch modeli (rys. 2): Neumana (1+4  kolor zielony) i Moorea
(1+8  kolory zielony i ¿ó³ty), pozwala na wskazania, które z komórek bêd¹ mia³y wp³yw
na stan komórki w danym miejscu.

Rys. 2. S¹siedztwo w automatach komórkowych
Fig. 2. Neighborhood in cellular automata

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Koniecznego [2006]
Source: Own study based on Konieczny [2006]

Proces przebiegaj¹cy w automacie komórkowym mo¿e zostaæ zakoñczony w dwojaki
sposób  po osi¹gniêciu za³o¿onych wartoci granicznych lub po przekroczeniu okrelonej liczbie powtórzeñ.
OPRACOWANIE MODELU PROCESU EWAKUACJI
Stworzony model ewakuacji odnosi³ siê do samoewakuacji. Ten etap procesu ewakuacji zwróci³ nasz¹ uwagê ze wzglêdu na swój dominuj¹cy charakter oraz s³ab¹ organizacjê. Niekontrolowane przemieszczanie siê ludnoci nie daje zbyt wiele czasu na podejmowanie decyzji, wobec czego zastosowalimy automaty komórkowe jako narzêdzie
pozwalaj¹ce na modelowanie tego procesu.
Na potrzeby tej pracy okrelilimy nastêpuj¹ce regu³y przejæ:
 zmiana stanu komórek nastêpuje od wewn¹trz do zewn¹trz obszaru ewakuacji;
 przesuniêcie nastêpuje wtedy, gdy komórka docelowa jest pusta;
 komórka nie zmienia swojego stanu, je¿eli s¹siednia komórka jest ewakuowana;
 wszystkie pola s¹ uaktualniane jednoczenie;
 do wyboru komórki docelowej zastosowano generator liczb losowych.
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Badany obszar, zlokalizowany w centrum miasta Olsztyn, wybrano ze wzglêdu na
czêste wystêpowanie imprez masowych (np. imprezy Sylwestrowej)  rysunek 3.
Przy przeprowadzeniu symulacji ewakuacji z tego terenu przyjêto, ¿e w trakcie trwania imprezy o charakterze masowym otrzymujemy informacjê o maj¹cym nast¹piæ ataku
terrorystycznym  pod³o¿eniu materia³u wybuchowego. Zagro¿enie wynika³o z u¿ycia
bomby rurowej o sile odpowiadaj¹cej u¿yciu 2.3 kg trotylu. Informacje dotycz¹ce zasiêgu ewakuacji pozyskano ze stron Federalnej Agencji Zarz¹dzania Kryzysowego (tab. 1).
Tabela 1. Zasiêg ewakuacji w przypadku pod³o¿enia bomby rurowej
Table 1. Explosive evacuation distance when pipe bomb was used
Opis zagro¿enia

Description of the risk

Pipe bomb

Masa ³adunku (TNT
ekwiwalent)
Mass of the load (TNT
equivalent)

Zasiêg ewakuacji
z budynków
Range evacuation
of buildings

Zasiêg ewakuacji
z przestrzeni otwartej
Range evacuation
of open space

2.3 kg

21 m

259 m

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie FEMA 2005.
Source: Own study based on FEMA 2005.

Na mapê badanego obszaru naniesiono pola podstawowe oraz obrysy budynków.
rodek ko³a ewakuacji umieszczono w centrum analizowanego terenu (rys. 3).

Rys. 3. Obszar badañ
Fig. 3. Study area

ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

Nastêpnie, w wyniku analizy indeksu okrelaj¹cego stopieñ zabudowywania terenu,
czêæ pól, którymi nie mog³aby odbyæ siê ewakuacja, zosta³a wy³¹czona z symulacji.
U¿yty wskanik intensywnoci zabudowy okrela wartoæ liczbow¹ wyra¿aj¹c¹ stosunek
powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej dzia³ce lub terenie do powierzchni tej dzia³ki lub terenu,
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I=

P
T

(2)

gdzie:
I  wskanik intensywnoci zabudowy;
P  suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku liczona po zewnêtrznym obrysie muru;
T  powierzchnia dzia³ki lub terenu [Architektura.info. 2011].

W wyniku wyliczenia wskanika zabudowy otrzymalimy obszar, dla którego przeprowadzono symulacjê procesu ewakuacji.

Rys. 4. Wskanik zabudowy
Fig. 4. Indicator of building development
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

Kolejnym etapem po uwzglêdnieniu wskanika zabudowy by³a budowa automatu komórkowego opartego na przyjêtych regu³ach przejæ. Przeprowadzono symulacjê dla kilkunastu post¹pieñ, a¿ do momentu opuszczenia przez pierwsze osoby obszaru ewakuacji
(rys 5).
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Rys. 5. Etapy ewakuacji: a  stan nr 0, b  stan nr 1, c  stan nr 2, d  stan nr 3, e  stan nr 4,
f  stan nr 5, g  stan nr 6, h  stan nr 7, i  stan nr 8, j  stan nr 9, k  stan nr 10, l  stan nr 11
Fig. 5. Stages of evacuation: a  condition nr 0, b  condition nr 1, c  condition nr 2, d  condition nr 3, e  condition nr 4, f  condition nr 5, g  condition nr 6, h  condition nr 7, i  condition nr 8, j  condition nr 9, k  condition nr 10, l  condition nr 11
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study
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WNIOSKI
Wykorzystanie automatów komórkowych oraz oprogramowania GIS do symulowania
samoewakuacji ludnoci na terenie miasta umo¿liwia przewidywanie kolejnych jej etapów
oraz tworzenie dynamicznych map ewakuacji.
Automaty komórkowe jako prosty model odzwierciedlaj¹cy zachowanie ludnoci
podczas ewakuacji pozwalaj¹ na szybkie analizowanie tego procesu, tym samym mog¹
staæ siê przydatnym narzêdziem u³atwiaj¹cym jego kierowaniem.
Sytuacja nag³ego zagro¿enia, którym jest atak terrorystyczny, wymaga uwzglêdnienia
nie tylko konkretnych cech przestrzeni, lecz tak¿e analizowania oddzia³ywania poszczególnych obszarów miasta wzglêdem siebie.
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THE MODELING PROCESS OF EVACUATION IN CASE OF TERRORIST ATTACK
Abstract. Evacuation is a key aspect of crisis management, which is intended to protect
civilians in life-threatening situations. In a situation where the operations include
extremely diverse urban space; traditional modeling methods do not always give
satisfactory results. This paper presents the possibility of using cellular automatons to
model the process of evacuation in the event of a terrorist attack. The work uses GIS
software with processing and visualization of Geo-spatial data. As a result of these
considerations, we have developed a dynamic model of evacuation in the city of Olsztyn
based on simple rules and taking into account the local interaction.
Key words: evacuation, terrorist attack, GIS, cellular automata
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WYKORZYSTANIE ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH
DO PROGNOZOWANIA STANÓW PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
W PROCESIE PROAKTYWNEGO PRZECIWDZIA£ANIA
ZAGRO¯ENIOM
Andrzej Bi³ozor, Szymon Czy¿a, Karol Szuniewicz
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. W artykule zaprezentowano mo¿liwoci zastosowania algorytmów genetycznych do prognozowania stanów przestrzeni miejskiej. Potencja³ kryzysowy miasta
budowany jest nie tylko na podstawie elementów znajduj¹cych siê na danym obszarze,
ale równie¿ uwzglêdnia s¹siedztwo i mo¿liwoæ jego oddzia³ywania. Badania daj¹ mo¿liwoæ wskazania istotnych tendencji i procesów w przemianach dotycz¹cych tkanki
miejskiej w odniesieniu do zagro¿eñ. Analiza wzajemnych relacji i zale¿noci miêdzy obszarami o ró¿nym potencjale zagro¿eñ z wykorzystaniem algorytmów genetycznych pozwala przewidywaæ oddzia³ywania potencja³ów poszczególnych terenów miejskich miêdzy sob¹. Daje to mo¿liwoæ stworzenia dynamicznego systemu przeciwdzia³ania
zagro¿eniom.
S³owa kluczowe: algorytmy genetyczne, prognoza, zarz¹dzanie kryzysowe

WPROWADZENIE
Zarz¹dzanie kryzysowe w miecie nale¿y do kompetencji organów administracji publicznej i polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych dzia³añ, reagowaniu w przypadku wyst¹pienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej
pierwotnego charakteru.
Analiza wzajemnych relacji i zale¿noci miêdzy obszarami o ró¿nej intensyfikacji zagro¿eñ (potencjale) z wykorzystaniem algorytmów genetycznych okazuje siê niezwykle
przydatnym narzêdziem w tworzeniu proaktywnego systemu przeciwdzia³ania zagro¿eniom. Zastosowanie algorytmów genetycznych pozwala na przewidywanie oddzia³ywania
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potencja³ów poszczególnych terenów miejskich miêdzy sob¹. Na tej podstawie mo¿liwe
jest wskazanie optymalnych stanów przestrzeni w przysz³oci z jednoczesn¹ prognoz¹
zmian potencja³u kryzysowego miasta. Prognoza stanów przestrzeni miejskiej wska¿e zachodz¹ce w niej procesy oraz umo¿liwi w sposób dynamiczny wskazanie zarówno obszarów, na których dochodzi do dywersyfikacji, jak i koncentracji zagro¿eñ. Uzyskane
w ten sposób informacje o przestrzeni miejskiej bêd¹ stanowi³y podstawê prowadzenia
dzia³añ w zakresie wzmocnienia systemu ochrony miejsc o wysokim potencjale kryzysowym miasta, z uwzglêdnieniem dynamicznego charakteru zjawisk buduj¹cych jego wartoæ.
Daje to mo¿liwoæ stworzenia dynamicznego systemu przeciwdzia³ania zagro¿eniom.
ALGORYTMY GENETYCZNE
W obecnej nauce spotykamy siê z zastosowaniem metod, które wykorzystuj¹ rozwi¹zania zaczerpniête z natury. Sieci neuronowe stosowane szeroko w ró¿nych dziedzinach
¿ycia cz³owieka bazuj¹ na procesach zachodz¹cych w uk³adzie nerwowym. Podobnie jest
z algorytmami genetycznymi, które oparte s¹ na mechanizmach doboru naturalnego
i dziedziczenia, podstawowych elementach zwi¹zanych z ewolucj¹. Algorytmy genetyczne najogólniej mo¿na zdefiniowaæ jako metodê poszukiwania ³¹cz¹c¹ zasady ewolucji,
w których silniejszy przetrwa, ze randomizowan¹ wymian¹ informacji oraz doz¹ pomys³owoci w³aciw¹ ludzkiemu umys³owi. Nawi¹zuj¹c do sieci neuronowych, nale¿y zauwa¿yæ zasadnicz¹ ró¿nice wynikaj¹c¹ z czasu, w którym zachodz¹ procesy. W przypadku
sieci neuronowych mamy doczynienia z b³yskawicznym przetwarzaniem danych, tak jak
w sieci neuronowej, natomiast procesy ewolucji s¹ powolne. Za pomoc¹ nowoczesnych
narzêdzi technik komputerowych wykonanie symulacji w obu przypadkach nie stanowi
problemu. Jednak mo¿e byæ to argument w doborze optymalnej metody w odniesieniu
do badanych zjawisk [Gwiazda 1995, Cytowski 1996, Rutkowska 1997]. Trafne wydaje siê
sformu³owanie, ¿e algorytm genetyczny wykorzystuje efektywnie przesz³e dowiadczenia do okrelenia nowego obszaru poszukiwañ o spodziewanej podwy¿szonej wydajnoci [Goldberg 1995].
Pocz¹tki prac nad algorytmami genetycznymi przypadaj¹ na lata 60. i 70. XX wieku.
Zespó³ naukowców z Uniwersytetu Michigan pod kierownictwem Johna Hollanda postawili tezê, ¿e mo¿liwe jest stworzenie algorytmu komputerowego pozwalaj¹cego na rozwi¹zywanie trudnych zagadnieñ w sposób wykorzystywany przez naturê, czyli z zastosowaniem ewolucji. Jednym z pierwszych interesuj¹cych spostrze¿eñ rzutuj¹cym na
dalszy rozwój badañ nad algorytmami genetycznymi by³o stwierdzenie faktu, ¿e zmiany
ewolucyjne nie zachodz¹ bezporednio na ¿ywych organizmach, lecz na informacji zakodowanej w chromosomach [Rutkowska i in. 1997]. Badania skoncentrowano na realizacji
dwóch g³ównych celów:
 opisaniu i wyjanieniu procesów adaptacyjnych ze wiata przyrody z wykorzystaniem
narzêdzi matematycznych;
 stworzeniu oprogramowania korzystaj¹cego z wczeniej wymienionych mechanizmów
na potrzeby tworzonych przez cz³owieka systemów.
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Pomimo adaptacji algorytmu genetycznego na potrzeby ró¿nych dziedzin nauki ³¹cznie z badaniami operacyjnymi, informatyk¹, ekonomi¹ itd. jego teoria nadal doæ silnie
zwi¹zana jest z terminologi¹ biologiczn¹ wykorzystywan¹ w genetyce, która powszechnie stosowana jest we wszystkich dziedzinach nauki. Do najistotniejszych pojêæ wykorzystywanych w algorytmach genetycznych nale¿¹:
 populacja (zbiór elementów)  rozumiana jako zbiór osobników (element), których liczebnoæ jest znana;
 osobnik (element)  zbiór chromosomów okrelany jako element przestrzeni poszukiwañ (ang. search points) najlepszego rozwi¹zania;
 chromosomy (zakodowana informacja, ci¹g kodowy, ³añcuch kodowy)  uporz¹dkowany zbiór informacji o przedmiotowym zagadnieniu lub zadaniu;
 gen  stanowi pojedyncz¹ wartoæ badanej cechy w genotypie;
 genotyp  struktura sk³adaj¹ca siê z chromosomów, unikatowa dla pojedynczego
osobnika (elementu), genotyp mo¿e stanowiæ pojedynczy chromosom;
 fenotyp  jest zestawem rzeczywistych wartoci odpowiadaj¹cych zakodowanej strukturze genotypu;
 allel  wartoæ danego genu, opisywana równie¿ jako wartoæ cechy lub wariant cechy;
 lotus (pozycja) wyznacza miejsce danego genu w ci¹gu kodu, czyli jego lokalizacjê
w chromosomie.
Najwa¿niejszym pojêciem oddaj¹cym charakter dzia³ania algorytmu genetycznego jest
funkcja przystosowawcza (ang. fitness funcion) nazywana równie¿ funkcj¹ dopasowania
lub funkcj¹ oceny. Jest to miernik przystosowania pojedynczego osobnika w danej populacji. Znaj¹c wartoæ funkcji przystosowawczej, jestemy w stanie okreliæ, które
osobniki w danej populacji s¹ najlepiej przystosowane, zgodnie z za³o¿eniem ewolucji, ¿e
osobniki silniejsze, lepiej przystosowane, s¹ pul¹ rodzicielsk¹ dla kolejnych pokoleñ populacji. Prawid³owe zdefiniowanie i okrelenie wartoci funkcji przystosowawczej jest podstaw¹ osi¹gniêcia w³aciwych wyników dzia³ania algorytmu genetycznego. Zagadnienia, dla
których wykorzystywane s¹ algorytmy genetyczne, okrela rodzaj wyznaczanej wartoci,
mo¿e byæ to zarówno funkcja b³êdu w przypadku teorii sterowania czy funkcja kosztu
w przypadku zagadnieñ zwi¹zanych z teoria gier, mo¿e dotyczyæ zagadnieñ minimalizacji,
wtedy przekszta³cana jest w funkcjê celu, w której d¹¿ymy do jej maksymalizacji.
Najprostszym przyk³adem i zarazem najlepiej objaniaj¹cym dzia³anie algorytmu genetycznego jest jego forma nazywana klasyczn¹ lub te¿ elementarn¹. W jej ramach nale¿y
wyró¿niæ siedem kroków [Rutkowska i in. 1997]:
1. Inicjacja, czyli utworzenie losowej populacji pocz¹tkowej sk³adaj¹cej siê z osobników
o okrelonej liczbie chromosomów i zakodowanej informacji z wykorzystaniem systemu
binarnego. Polega na przyporz¹dkowaniu rzeczywistym wartociom poszczególnych
genów (cech) zakodowanej wartoci.
2. Ocena przystosowania chromosomów w populacji. Dla ka¿dego chromosomu
w populacji wyznaczana jest wartoæ funkcji przystosowawczej, która wiadczy o jakoci
danego chromosomu. Funkcja przystosowawcza przyjmuje wartoci nieujemne i w wiêkszoci przypadków odnosi siê do rozwi¹zywania zadañ optymalizacyjnych bêd¹cych
poszukiwaniem maksimum tej funkcji.
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3. Sprawdzenie warunku zatrzymania. Warunek zatrzymania jest cile zwi¹zany z celem postawionym na pocz¹tku zadania. Zatrzymanie algorytmu mo¿e zajæ w momencie
uzyskania wartoci lub zbioru wartoci optymalnych funkcji przystosowawczej, dodatkowym warunkiem mo¿e byæ dok³adnoæ uzyskanej wartoci. W pewnych przypadkach
o zakoñczeniu dzia³ania algorytmu mog¹ zadecydowaæ ograniczenia czasowe lub liczba
iteracji ustalona w wyniku wczeniejszych analiz. Stwierdzenie, ¿e kolejne post¹pienia algorytmu nie poprawiaj¹ wyników z poprzednich pokoleñ, mo¿e równie¿ byæ przes³ank¹
do zakoñczenia pracy. Wyznaczenie warunków zakoñczenia dokonywane jest ka¿dorazowo po wyznaczeniu nowej populacji i okreleniu wartoci funkcji przystosowawczej.
Jednoczenie jest przedostatnim krokiem dzia³ania algorytmu w przypadku spe³nienia
warunku, w nastêpstwie którego wyprowadzane jest rozwi¹zanie danego problemu.
4. Selekcja chromosomów. Kolejny etap to dobór chromosomów, które utworz¹ pulê
rodzicielsk¹ stanowi¹c¹ podstawê utworzenia populacji potomków. O doborze chromosomów decyduje funkcja przystosowawcza na podstawie, której wyznacza siê prawdopodobieñstwo wyboru danego chromosomu opisane wzorem:

ps chi  =

F chi 

N

∑ F chi 

i =1

gdzie:
ps(chi)
chi
N
F(chi)






prawdopodobieñstwo selekcji chromosomu;
chromosom w populacji gdzie i = 1, 2, ., N;
liczebnoæ populacji,
wartoæ funkcji przystosowawczej.

Zgodnie z za³o¿eniami dzia³ania algorytmu genetycznego, gdzie o selekcji decyduje
lepsze przystosowanie, najwiêksze szanse na wyst¹pienie w puli rodzicielskiej maj¹ elementy o najwy¿szej wartoci funkcji przystosowawczej. Najpopularniejsz¹ metod¹ selekcji jest tzw. metoda ruletki (ang. roulette wheel selection). Wed³ug niej dla ka¿dego
chromosomu mo¿liwe jest wydzielenie fragmentu ko³a ruletki zgodnie z wartoci¹ funkcji
przystosowawczej, gdzie dla chromosomu okrelany jest wycinek ko³a wyra¿ony wartoci¹ procentow¹ zgodnie ze wzorem:
v(chi ) = ps (chi ) ⋅ 100%
gdzie:
v(chi)  udzia³ procentowy w powierzchni ko³a ruletki dla danego chromosomu,
ps(chi)  prawdopodobieñstwo selekcji chromosomu.

Stworzona w ten sposób tarcza ruletki jest podstaw¹ selekcji  wyboru chromosomów dokonuje siê przez obrót ko³em ruletki, wybierany jest element, do którego nale¿y
wybrany wycinek ko³a.
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5. Zastosowanie operatorów genetycznych. Celem przeprowadzenia tego kroku jest
wyznaczenie nowej populacji bazuj¹cej na elementach populacji rodzicielskiej utworzonej
w poprzednim etapie. W elementarnym algorytmie genetycznym zastosowanie znajduj¹
dwa operatory genetyczne: operator krzy¿owania (ang. crossover) oraz mutacja (ang.
mutation). Zdecydowanie wiêksze znaczenie ma operacja krzy¿owania, zgodne
z wysokim prawdopodobieñstwem (w przedziale 0,5 £ pc £ 1) tego dzia³ania. Mutacja
opisana jest prawdopodobieñstwem z przedzia³u 0 £ pm £ 0,1, co powoduje jej rzadkie
wystêpowanie, co jest kolejnym bezporednim odniesieniem do wiata organizmów ¿ywych, gdzie mutacje wystêpuj¹ sporadycznie. Kolejnoæ wykonywania obu operacji nie
ma znaczenia.
6. Utworzenie nowej populacji. Powstaje tymczasowa populacja nazywana populacj¹
bie¿¹c¹ dla danej iteracji algorytmu genetycznego. Ponownie wyznaczana jest funkcja
przystosowania i nastêpuje sprawdzenie warunków zatrzymania. W dalszym etapie mo¿liwe s¹ dwie cie¿ki postêpowania  zakoñczenie pracy algorytmu poprzez wyprowadzenie chromosomu, zgodnie z za³o¿eniami w warunkach zatrzymania, lub przystêpuje siê do
kolejnego kroku, czyli selekcji i wykonania operacji genetycznych. Tworz¹c now¹ populacjê, nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿da kolejna generacja ma tak¹ sam¹ liczbê elementów.
7. Wyprowadzenie najlepszego chromosomu. Jest nastêpstwem spe³nienia warunku zatrzymania i skutkuje zakoñczeniem pracy algorytmu genetycznego. Efektem pracy
jest wyprowadzenie chromosomu o najwiêkszej wartoci funkcji przystosowawczej.
Klasyczny algorytm genetyczny jest metod¹ opieraj¹c¹ siê na wzorowaniu siê na mechanizmach naladuj¹cych ewolucjê wystêpuj¹c¹ w naturze, a wymiana genów miêdzy
osobnikami w populacji jest procesem zachodz¹cym w pewnym przedziale czasowym.
Wed³ug podstawowego za³o¿enie najwiêksz¹ szanse ma potomstwo osobników o najwiêkszym przystosowaniu i to one bêd¹ dominowa³y w kolejnym pokoleniu. Selekcja
tworzy populacjê, w której zwiêksza siê liczba osobników lepiej przystosowanych oraz
operatory genetyczne pozwalaj¹ce na wymianê genów z puli rodzicielskiej w celu stworzenia potomków jeszcze lepiej przystosowanych. John Hollanda w swoich publikacjach
[Holland 1981] wyró¿nia trzy elementy jako filary klasycznego algorytmu genetycznego:
reprodukcje, krzy¿owanie i mutacje. Bardzo czêsto reprodukcja jest stosowana zamiennie
z pojêciem selekcji, bardziej prawid³owe jest definiowanie reprodukcji jako tworzenie nowej populacji na podstawie puli rodzicielskiej, natomiast selekcja jest doborem chromosomów do populacji rodziców. W ramach reprodukcji mamy do czynienia z procesami
krzy¿owania i mutacji, które decyduj¹ o wygl¹dzie przysz³ych pokoleñ, a co za tym idzie
stanowi¹ istotê ca³ego algorytmu.
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WYKORZYSTANIE ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH DO PROGNOZOWANIA
STANÓW PRZESTRZENI
Zarz¹dzanie kryzysowe na terenie miasta to dzia³alnoæ organów administracji publicznej polegaj¹ca na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych dzia³añ, reagowaniu w przypadku
wyst¹pienia takich sytuacji oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. Wykorzystanie algorytmu genetycznego w prognozowaniu stanów
przestrzeni miejskiej ma staæ siê narzêdziem wspomagaj¹cym w procesie proaktywnego
przeciwdzia³ania zagro¿eniom w miecie. W tym celu:
 okrelono potencja³ kryzysowy miasta poprzez uproszczon¹ waloryzacjê opart¹ na
analizie wybranych wskaników [Bi³ozor i i in. 2010];
 zastosowano algorytm genetyczny do okrelenia wzajemnego oddzia³ywania na siebie
obszarów o ró¿nej wysokoci potencja³u kryzysowego miasta.
Do okrelenia potencja³u kryzysowego miasta przyjêto wskaniki:
 obiekty infrastruktury krytycznej  rysunek 1,
 zdarzenia zg³oszone jako interwencje s³u¿b (policji, stra¿y miejskiej, stra¿y po¿arnej) 
rysunek 2,
 wskanik intensywnoci zabudowy  rysunek 3,
 redni dobowy ruch pojazdów  rysunek 4.
Rangowanie poszczególnych cech (przyjêtych wskaników) poprzez bonitacje punktow¹ umo¿liwi³o wyznaczenie potencja³u kryzysowego miasta, co przedstawiono na rysunkach 14.

Rys. 1. Wystêpowanie infrastruktury krytycznej
Fig. 1. The presence of critical infrastructure
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study
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Rys. 2. Zdarzenia zg³oszone jako interwencje
Fig. 2. Events reported interventions
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

Rys. 3. Wskanik intensywnoci zabudowy
Fig. 3. Development intensity index
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study
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Rys. 4. Przepustowoæ  redni dobowy ruch pojazdów
Fig. 4. Throughput  average daily traffic
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

W oparciu o przyjêt¹ grupê wskaników dokonano uproszczonej waloryzacji pól
podstawowych i w przyjêtej 6-stopniowej skali przedstawiono to na rysunku 5. Najwiêkszy potencja³ kryzysowy uwidacznia siê w centralnej czêci miasta. Obszar ten z racji
pe³nionej funkcji charakteryzuje siê najwiêksz¹ liczb¹ obiektów infrastruktury krytycznej,
wysokim wskanikiem intensywnoci zabudowy, najwiêksz¹ liczb¹ zg³oszonych zdarzeñ
oraz wysokim rednim dobowym ruchem pojazdów.
Na potrzeby badañ sformu³owano koncepcjê potencja³u kryzysowego, korzystaj¹c
z prawa grawitacji okrelanego jako konieczny warunek istnienia istoty ludzkiej [Carey
1958]. Wieloæ nauk, w których z powodzeniem zaadaptowano tê teoriê pozwala stwierdziæ, ¿e bêdzie to odpowiednie narzêdzie do przeprowadzania analiz przestrzennego
kszta³towania siê zjawisk zwi¹zanych z zarz¹dzaniem kryzysowym. Wychodz¹c z za³o¿eñ
przyjêtych przez Warntza [1959] w badaniach przestrzenno-ekonomicznych dotycz¹cych
potencja³u demograficznego, mo¿na okreliæ potencja³ kryzysowy miasta mianem potencja³u przestrzennego i interpretowaæ jako wielkoæ pola, które jest miar¹ zagregowanych
wskaników i okrela ilociowo makropo³o¿enie [Bi³ozor i in. 2010 za Warntz 1959].
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Rys. 5. Potencja³ kryzysowy miasta
Fig. 5. The potential for crisis city
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

ZASTOSOWANIE ALGORYTMU GENETYCZNEGO W BADANIACH
1. Zapis potencja³u kryzysowego miasta jako ci¹gu binarnego. Warunkiem zastosowania algorytmu genetycznego jest zakodowanie informacji o danych elementach w postaci ci¹gu binarnego. W przypadku badanego zjawiska potencja³u kryzysowego
poszczególne cechy przedstawione wczeniej maj¹ przypisane wartoci w kodzie binarnym, ich z³¹czenie daje informacje o ca³ym elemencie  rysunek 6.

Rys. 6. Zakodowana postaæ potencja³u kryzysowego miasta
Fig. 6. Encoded form of the potential crisis city
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study
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2. Zbiór pól podstawowych traktowany jako populacja elementów przekazuj¹cych informacje o stanie potencja³u kryzysowego miasta (oddzia³uj¹cych miêdzy sob¹)  tabela 1.
Tabela 1. Zakodowana postaæ potencja³u kryzysowego miast
Table 2. Encoded form of crisis city potential
ID Pola
ID Field

Potencja³ kryzysowy miasta
The potential for crisis city

Postaæ binarna
Binary form

79

6

001001001011

80

22

111111101011

81

9

011010100000

82

3

000001010000

83

1

000001000000

84

2

000001001000

85

0

000000000000

86

2

000001001000

ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

3. Wartoæ potencja³u kryzysowego okrela mo¿liwoci oddzia³ywania danego elementu na otaczaj¹c¹ przestrzeñ (pozosta³e pola podstawowe) i jest oznaczona jako funkcja przystosowawcza danego elementu.
4. Korzystaj¹c z metod probabilistycznych, algorytm genetyczny na podstawie funkcji przystosowawczej dobiera elementy generuj¹ce zmiany potencja³u. Prawdopodobieñstwo oddzia³ywania danego pola okrelono wg wzoru:

fi
∑f
gdzie:
fi  i-te pole podstawowe;
f  funkcja przystosowawcza (potencja³ kryzysowy miasta).
5. Zastosowanie operatorów genetycznych:
 w wyniku zastosowania operatorów genetycznych powstaje nowa populacja elementów o nowych wartociach funkcji przystosowawczej;
 kolejne post¹pienia algorytmu korzystaj¹ z tej samej procedury, a¿ do uzyskania elementu lub zbioru elementów zgodnych z za³o¿eniem celu;
 w przypadku badañ nad przestrzeni¹, a w szczególnoci nad analizowanymi zjawiskami ze wzglêdu na dynamizm tego uk³adu, konieczne jest wykonanie dodatkowych badañ dotycz¹cych liczby post¹pieñ;
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 uzyskana ostatecznie nowa populacja pozwala na zobrazowanie w formie kartograficznej zmiany potencja³u kryzysowego, czyli jego prognozy (rys. 7).

Rys. 7. Prognoza potencja³ kryzysowego miasta
Fig. 7. Forecast of potential crisis
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

Rys. 8. Ró¿nice wynikaj¹ce z prognozy i potencja³u kryzysowego miasta
Fig. 8. Differences in prognosis and potential for crisis center
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study
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Ró¿nice wystêpuj¹ce miêdzy okrelonym potencja³em kryzysowym miasta (rys. 5)
a prognoz¹ tego potencja³u (rys. 7) pokazano na rysunku 8. Wskazano tam tendencje
zmian dotycz¹cych potencja³u kryzysowego miasta uzyskane w wyniku zastosowania algorytmu decyzyjnego. W wyniku przeprowadzonych analiz okrelono mo¿liwoæ wzrostu tego potencja³u w 10 polach podstawowych, a tym w dwóch znacznie. Prognozowany spadek potencja³u kryzysowego okrelono w omiu polach podstawowych. Wszelkie
okrelone ró¿nice wynikaj¹ z okrelonego oddzia³ywania potencja³u pól podstawowych
miêdzy sob¹.
PODSUMOWANIE
Miasto jako obszar o najwy¿szej koncentracji ludnoci oraz zwi¹zanych z tym problemów gospodarczych, spo³ecznych, kulturowych, technicznych, przyrodniczych i administracyjno-politycznych powstaje i rozwija siê dziêki pe³nionym przez siebie funkcjom.
Analiza tak zró¿nicowanej i skomplikowanej struktury powinna opieraæ siê na podejciu
systemowym. Istot¹ tego podejcia jest traktowanie przestrzeni miejskiej jako systemów
otwartych (zbiorów elementów) powi¹zanych w taki sposób, ¿e tworz¹ now¹ ca³oæ, która
wyró¿nia siê w danym otoczeniu.
Analiza wzajemnych relacji i zale¿noci miêdzy obszarami o ró¿nej intensyfikacji zagro¿eñ (potencjale) okazuje siê niezwykle przydatnym narzêdziem w tworzeniu proaktywnego systemu przeciwdzia³ania okrelonym zagro¿eniom. Polega na przewidywaniu potencjalnych obszarów ich wyst¹pienia. Okrelenie potencja³u kryzysowego miasta
poprzez uproszczon¹ waloryzacjê opart¹ na analizie wybranych wskaników z wykorzystaniem elementów oraz oprogramowania GIS umo¿liwia sprawn¹ charakterystykê zagro¿eñ oraz ocenê ryzyka ich wyst¹pienia, a tak¿e tworzenie map ryzyka i zagro¿eñ. Potencja³ kryzysowy miasta budowany jest nie tylko na podstawie elementów znajduj¹cych
siê na danym obszarze, ale równie¿ powinien uwzglêdniaæ s¹siedztwo i mo¿liwoæ jego
oddzia³ywania. Przedstawione badania daj¹ mo¿liwoæ wskazania istotnych tendencji
i procesów w przemianach dotycz¹cych tkanki miejskiej w odniesieniu do zagro¿eñ.
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USE OF GENETIC ALGORITHMS TO FORECASTING THE UNITED URBAN
SPACE IN THE PROCESS OF THREATS AGAINST PROACTIVE
Abstract. The paper presents the possibility of using genetic algorithms to predict the
state of urban space. The potential crisis center is being built not only on the basis of
the items in a given area, but also takes into account the neighborhood and the
possibility of its impact. This study make it possible to identify major trends and
processes in the transformation of the urban fabric in relation to the risks. Analysis of
the relationships and dependencies between different areas of potential risk with the use
of genetic algorithms can predict the potential impact of individual urban areas between
them. This gives you the opportunity to create a dynamic system threats.
Key words: genetic algorithms, forecast, crisis management
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MO¯LIWOCI WYKORZYSTANIA NARZÊDZI
ELEKTRONICZNYCH NA POTRZEBY ROZPOZNANIA,
ANALIZY TERENU I WIZUALIZACJI SYTUACJI
OPERACYJNEJ W DZIA£ANIACH POLICYJNYCH
Robert Czêcik
Wy¿sza Szko³a Policji w Szczytnie
Streszczenie. Decyduj¹ce znaczenie dla powodzenia operacji policyjnych, podobnie jak
w dzia³aniach militarnych, ma sprawnie pozyskana, w³aciwie opracowana i dostarczona
w czasie informacja. W ostatnich latach mo¿na zaobserwowaæ dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii s³u¿¹cych zbieraniu i przetwarzaniu informacji z otoczenia.
Wykorzystanie zaawansowanych technologicznie narzêdzi elektronicznych w dowodzeniu dzia³aniami policyjnymi bezporednio przek³ada siê na jego jakoæ. Ogromn¹ rolê odgrywa zarówno mo¿liwoæ budowania tzw. wiadomoci sytuacyjnej, jak i skrócenie
czasoch³onnych prac sprawozdawczo-meldunkowych. Zastosowanie technologicznego
wsparcia w procesie dowodzenia upraszcza jego formalny przebieg, jak równie¿ pozwala na istotn¹ redukcjê zespo³u dowodzenia.
S³owa kluczowe: informacja, sztuka wojenna, analiza terenu, operacje policyjne,
rozpoznanie, narzêdzia elektroniczne, dowodzenie

WPROWADZENIE
Na gruncie sztuki wojennej informacja to pojedynczy fakt lub grupy faktów (danych), które zosta³y zdobyte (pozyskane) za pomoc¹ si³ i rodków rozpoznania. Stanowi
ona opis zaistnia³ego stanu rzeczy w okrelonym czasie i przestrzeni. Jest definiowana
jako nieprzetworzone fakty opisane w dowolny sposób i powi¹zane z innymi cz¹stkowymi informacjami, które poddane analizie przez sztabowe komórki rozpoznawcze tworz¹
wiadomoci rozpoznawcze [Regulamin dzia³añ... 2008]. Praktyka policyjna wskazuje, ¿e
podstawowym problemem w podjêciu racjonalnej decyzji przez dowódcê s¹ przede
wszystkim ograniczenia informacyjne dotycz¹ce zarówno dostêpu do informacji,
jak i zdolnoci ich przetwarzania. Jednym z bardziej istotnych sk³adników ostatecznego
Adres do korespondencji  Corresponding author: Robert Czêcik, Wy¿sza Szko³a Policji
w Szczytnie, ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 111, 12-100 Szczytno, e-mail: r.czescik@wspol.edu.pl
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powodzenia w dzia³aniach zespo³owych jest odpowiednia jakoæ procesów informacyjno-decyzyjnych. Z pewnoci¹ ich jakoæ determinuj¹ takie elementy jak: dobrze funkcjonuj¹cy system informacyjny o w³aciwie zaprojektowanej strukturze, informacje i sprawnoæ ich pozyskiwania, sta³a kontrola procesów wykonawczych i sytuacyjnych oraz
skracanie prac koncepcyjnych. Z tego wzglêdu coraz wiêksze znaczenie w organizacjach i instytucjach takich jak Policja, których istnienie uwarunkowane jest umiejêtnoci¹ przetwarzania posiadanych informacji, ma sprawna i szybka obróbka (przetwarzanie)
informacji.
Decyduj¹ce znaczenie dla powodzenia operacji policyjnej ma w³aciwie opracowana
informacja dostarczona w czasie. Rozwój wspó³czesnych systemów rozpoznania i informacyjnych powinien wiêc zmierzaæ przede wszystkim do usprawnienia jakoci i czasu
przep³ywu informacji oraz zwiêkszenia zasiêgu dzia³ania poszczególnych elementów.
Podobnie jak w dzia³aniach militarnych jedn¹ z cech opisuj¹cych, a zarazem warunkuj¹cych prowadzenie zespo³owych dzia³añ policji, jest rodowisko. Wród ró¿nych
czynników rodowiskowych teren jest tym czynnikiem, który w du¿ym stopniu mo¿e decydowaæ o koñcowym rezultacie prowadzonych dzia³añ. Sun Tzu do piêciu zasadniczych
czynników wojny obok czynnika moralnego, pogody, dowodzenia i taktyki wojennej zaliczy³ równie¿ teren prowadzonych dzia³añ i to w³anie temu strategowi przypisuje siê powi¹zanie zasad taktycznych z rodzajem terenu oraz podniesienie topografii do rangi podstawy taktyki wojskowej. Inny z genialnych teoretyków sztuki wojennej, ¿yj¹cy ponad
2000 lat póniej  Carl von Clausewitz, wród okolicznoci maj¹cych wp³yw na przebieg bitwy obok pory dnia i pogody równie¿ wymienia³ teren, wyró¿niaj¹c dodatkowo pojêcia pokrycia i pod³o¿a. Twierdzi³ on, ¿e u ludów cywilizowanych bitwa bez wp³ywu terenu jest
prawie nie do pomylenia [Clausewitz 2010]. Ten wp³yw w opinii stratega wywiera³ teren
dziêki swoim trzem w³aciwociom: jako przeszkoda w ruchu, jako przeszkoda w obserwacji
i jako rodek ukrycia siê przed skutecznoci¹ ognia [Clausewitz 2010].
Wspó³czenie jednym z istotnych komponentów budowanego w oparciu o nap³ywaj¹ce informacje obrazu sytuacji operacyjnej jest tak¿e niew¹tpliwie tzw. wsparcie geoinformacyjne obejmuj¹ce  analogicznie do operacji militarnych równie¿ w operacjach policyjnych wszelkie procesy zasilania geoinformacyjnego, czyli pozyskania, przetworzenia i dostarczenia do u¿ytkownika niezbêdnych lub wskazanych informacji opisuj¹cych przestrzeñ geograficzn¹ stanowi¹c¹ rodowisko zainteresowania i dzia³ania ( )
[£aszczuk 2005].
W ujêciu policyjnym sytuacja kryzysowa to zdarzenie sprowadzaj¹ce niebezpieczeñstwo dla ¿ycia i zdrowia ludzi lub mienia, spowodowane bezprawnymi zamachami naruszaj¹cymi te dobra lub klêsk¹ ¿ywio³ow¹, charakteryzuj¹ce siê mo¿liwoci¹ utraty kontroli nad przebiegiem wydarzeñ albo eskalacji zagro¿enia, w których do ochrony
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego niezbêdne jest u¿ycie wiêkszej liczby policjantów, w tym zorganizowanych w oddzia³y lub pododdzia³y, w tym uzbrojone [Zarz¹dzenie nr 213... 2007]. Istot¹ zdarzeñ nosz¹cych znamiona sytuacji kryzysowych i wymagaj¹cych ze strony Policji podejmowania dzia³añ w formie akcji lub operacji jest to, ¿e s¹ one
w wiêkszoci przypadków rezultatem aktywnoci ludzi i to najczêciej przes¹dza o ich wystêpowaniu g³ównie w rodowisku miejskim, a zatem w terenie zurbanizowanym. Z punktu
widzenia dowodz¹cego operacj¹, podstawowym problemem zwi¹zanym z realizacj¹ dzia³añ
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policyjnych w terenie o takiej charakterystyce jest fakt, ¿e podlega on szybkim przeobra¿eniom. W przypadku podejmowania dzia³añ na obcym, nieznanym terenie kapitalne
znaczenie zaczynaj¹ mieæ techniczne rodki wsparcia dowodzenia, a wród nich najbardziej pozwalaj¹ce uzyskaæ aktualne informacje dotycz¹ce charakterystyki obszaru aktywnoci si³ policyjnych i wizualizuj¹ce po³o¿enie si³ zarówno w³asnych, jak i wspó³dzia³aj¹cych z mo¿liwoci¹ monitorowania ich po³o¿enia w czasie rzeczywistym. Alternatywnym
rozwi¹zaniem do wyposa¿enia policjantów i funkcjonariuszy si³ wspó³dzia³aj¹cych w nadajniki GPS mo¿e byæ wykorzystanie technologii Body Weareble Antenna (BWA)  po³¹czenie anteny z mundurem przez wplecenie w³ókien anteny w tkaninê munduru. Monitorowanie dysponowanych si³ operuj¹cych w terenie otwartym nie nastrêcza specjalnych
k³opotów, ale mo¿liwoci te zostaj¹ znacznie ograniczone z chwil¹ podjêcia dzia³añ
w obiektach budowlanych, zw³aszcza wielokondygnacyjnych.
Mo¿na wyró¿niæ trzy typy terenu zurbanizowanego:
 przemys³owy, stanowi¹cy z regu³y okrêg kopalniano-przemys³owy;
 miejski, którego centrum stanowi najczêciej du¿e miasto;
 portowy, którego centrum stanowi port lub zespó³ portów.
Innym kryterium, bardzo u³atwiaj¹cym klasyfikacjê terenów zabudowanych, jest
uk³ad ulic i wzór, który one tworz¹. W zale¿noci od uk³adu sieci ulicznej rozró¿niamy
nastêpuj¹ce systemy wzajemnego usytuowania ulic: rednicowy, rednicowo-piercieniowy, promienisty (wachlarzowy), prostok¹tny (w szachownicê), kombinowany, dowolny [Sobolewski 2006].
Koniecznoæ operowania w terenie miejskim nastrêcza si³om policyjnym podobnych
problemów jak w przypadku dzia³añ militarnych. Centra miast (zw³aszcza starych o du¿ym nasyceniu budynkami) charakteryzuj¹ siê zwart¹ zabudow¹ i w¹skimi uliczkami. Ciasna zabudowa ogranicza w znacznym stopniu mo¿liwoæ prowadzenia obserwacji oraz
manewrowania pododdzia³ami i sprzêtem transportowym o du¿ych gabarytach.
W terenie o du¿ym stopniu urbanizacji ograniczenie mo¿liwoci prowadzenia obserwacji w takim samym stopniu dotyczy obserwacji wzrokowej, jak i w czasie wykorzystania systemów elektroniczno-optycznych. Odrêbnym problemem jest utrzymanie w obszarach o zwartej zabudowie ³¹cznoci radiowej, która ma znacz¹cy wp³yw na organizacjê
dowodzenia.
Rejony przemys³owe po³o¿one g³ównie na obrze¿ach miast charakteryzuj¹ siê specyficzn¹, nieregularn¹ zabudow¹ oraz du¿¹ liczb¹ wielkopowierzchniowych budynków magazynowych, gara¿y, hangarów i rozwiniêt¹ sieci¹ kolejow¹. Ka¿dy z obiektów przemys³owych mo¿e byæ wa¿nym punktem oporu z uwagi na charakter prowadzonej produkcji
oraz zatrudnionych pracowników.
Zupe³nie innym wyzwaniem dla dowodz¹cych dzia³aniami si³ policyjnych s¹ tereny
lesiste, górskie czy inne pozamiejskie. Wed³ug standardu przyjêtego dla ocen miêdzynarodowych, uwzglêdniaj¹cego grunty zwi¹zane z gospodark¹ len¹, powierzchnia lasów
Polski 31.12.2009 r. wynosi³a 9,3 mln ha. Polska nale¿y wiêc do grupy krajów o najwiêkszej powierzchni lasów (po Francji, Niemczech i Ukrainie). Okrelona wed³ug standardu
miêdzynarodowego lesistoæ Polski na koniec roku 2009 wynosi³a 30,3% i by³a nieco ni¿sza od redniej europejskiej (33,8% bez Federacji Rosyjskiej) w regionie [Raport
o stanie lasów... 2009, 2010]. Tereny takie co prawda przez d³ugie dziesiêciolecia zachowuj¹
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swoj¹ strukturê i topografiê (w odró¿nieniu od rejonów zurbanizowanych, które podlegaj¹ sta³ym przeobra¿eniom), ale obejmuj¹ wiele ró¿norodnych czynników wp³ywaj¹cych
na prowadzenie dzia³añ. Nale¿¹ do nich przede wszystkim wielkoæ kompleksu lenego,
rodzaj drzewostanu, jego gêstoæ i wysokoæ, a tak¿e warunki hydrologiczne (jeziora,
bagna, rzeki) i poziom zagospodarowania (sieæ dróg, przesieki, polany). Warunki te mog¹
znacznie siê zmieniaæ w zale¿noci od pory roku. Posiadanie aktualnej informacji dotycz¹cej warunków terenowych podczas dzia³añ prowadzonych w podobnych obszarach
w po³¹czeniu z w³aciwie oszacowan¹ mo¿liwoci¹ rozwiniêcia ³¹cznoci (dysponowanie
mapami propagacyjnymi umo¿liwiaj¹cymi optymalizacjê ³¹cznoci w zale¿noci od warunków terenowych) warunkuje wysok¹ skutecznoæ.
W toku dzia³añ pododdzia³ów zwartych niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy
dowódca nie jest w stanie bezporednio obserwowaæ przebiegu zdarzeñ lub wystêpuj¹
trudnoci w prawid³owym prognozowaniu ich rozwoju. Ogromne znaczenie ma wówczas
dobrze zorganizowany system meldunków, które umo¿liwiaj¹ zobrazowanie sytuacji [Patton 1989]. Na podstawie zbudowanego w oparciu o sp³ywaj¹ce meldunki obrazu sytuacji
operacyjnej, dowódca mo¿e podejmowaæ niezbêdne decyzje i korygowaæ wczeniej wydane polecenia.
Niezale¿nie od posiadanych i okresowo aktualizowanych baz informacji na temat terenu dzia³añ ogromn¹ rolê odgrywa prowadzone na bie¿¹co rozpoznanie obrazowe realizowane za pomoc¹ takich rodków jak zdjêcia satelitarne (np. z witryny GEOPORTAL czy
z pomoc¹ aplikacji Google Earth lub NASA World Wind), monitoring miejski, mobilne centra monitorowania i policyjne statki powietrzne wyposa¿one w przyrz¹dy elektrooptyczne,
termalne i na podczerwieñ, za kluczow¹ kwesti¹ jest czas i sposób dostarczenia wyników
wszystkim bior¹cym udzia³ w operacji komponentom. W procesie dystrybucji tych informacji kapitalne znaczenie ma mo¿liwoæ przesy³ania obrazów praktycznie w czasie rzeczywistym drog¹ bezprzewodow¹. Takie wsparcie technologiczne w znacznym stopniu
usprawnia systemy obiegu informacji, a tym samym procesy decyzyjne.
Wed³ug Siedleckiego i Uryckiego [2008] umiejêtnoæ zdobycia oraz wykorzystania
informacji w procesie podejmowania decyzji jest jedn¹ z wa¿niejszych cech wspó³czesnego dowódcy. Ustalenie, jakie informacje s¹ rzeczywicie niezbêdne do podjêcia decyzji staje siê jednym z najtrudniejszych zadañ. Kompleksowa wiedza o funkcjonowaniu
w³asnej organizacji i jej otoczeniu oraz wiedza o relacjach miêdzy nimi pozwala na podejmowanie decyzji obci¹¿onych mniejszych ryzykiem zgodnie z zasad¹, ¿e podejmowanie
decyzji nie mo¿e odbywaæ siê w pró¿ni i musi byæ poprzedzone zbieraniem informacji
oraz ich ocen¹.
Mimo istnienia nowoczesnych technologii s³u¿¹cych zbieraniu i przetwarzaniu informacji z otoczenia, decydenci niejednokrotnie definiuj¹ otaczaj¹c¹ ich rzeczywistoæ nie
w oparciu o obiektywne fakty, a o subiektywne odczucia. Z kolei nadmierna liczba informacji mo¿e utrudniaæ ich kompleksow¹ interpretacjê lub przy braku odpowiednich procedur (redukcja, selekcja, agregacja) prowadziæ do zjawiska redundancji. Dowódca wy¿szego szczebla nie mo¿e dopuciæ do tego, aby zala³ go potok szczegó³ów ( ). Jeli
zatraci siê w szczegó³ach, nie bêdzie w stanie skoncentrowaæ siê na sprawach istotnych
[Montgomery 1961]. Paradoksalnie zatem  dysponowane wsparcie technologiczne procesów dowodzenia mo¿e znacznie wyd³u¿aæ czas dotarcia do potrzebnej informacji i jej
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wypreparowania z uwagi na niemal nieograniczone zasoby informacyjne obejmuj¹ce zarówno Internet, jak i w³asne bazy danych.
W opinii Redziaka [2008] z nadmiarem danych i wiadomoci decydenci radz¹ sobie,
stosuj¹c metodê oszczêdnoci poznawczej polegaj¹c¹ na interpretacji sytuacji niejednoznacznej zgodnie z w³asnym schematem poznawczym. Miêdzy innymi z tego powodu ³atwiej jest identyfikowana i zapamiêtywana informacja, która jest zgodna z posiadanym
schematem, a lekcewa¿ona i zapominana ta, która nie przystaje do niego.
Zapotrzebowanie na informacje zale¿y w du¿ej mierze od usytuowania decydenta 
dowódcy w hierarchii oraz specyfiki realizowanych zadañ. Potrzeby te s¹ tym wiêksze,
im wy¿szy jest szczebel zarz¹dzania, na którym znajduje siê stanowisko pracy lub komórka organizacyjna. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e wraz ze wzrostem iloci informacji jednoczenie
wzrasta ich ogólnoæ, co powoduje, ¿e decydent mo¿e byæ zasypywany informacjami
pierwotnymi. System informacji powinien byæ tak skonstruowany, aby wszystkim
szczeblom decyzyjnym zapewnia³ dop³yw informacji odpowiednich pod wzglêdem treci
i w odpowiednim czasie. Informacja dociera do odbiorcy w postaci danych lub wiadomoci. Dane to surowe, niepoddane analizie fakty, liczby, zdarzenia, znaki, z których
mo¿na opracowaæ informacjê. Wiadomoci to komentarze do danych, raporty, teksty,
wykresy, obrazy, rozmowy, objanienia danych, zjawisk czy zdarzeñ. Dane nieprzynosz¹ce korzyci to szum informacyjny, dane, które odwodz¹ odbiorcê od osi¹gania celu to
dezinformacja.
W z³o¿onych organizacjach o strukturze hierarchicznej, takich jak Policja, wraz ze
wzrostem liczby szczebli zwiêksza siê trudnoæ w przekazywaniu informacji drog¹ s³u¿bow¹ w tzw. uk³adzie liniowym za porednictwem kolejnych poziomów. Dobrze zorganizowane zasilanie informacyjne, uniezale¿niaj¹ce w du¿ym stopniu dowódcê od szczebli
porednich, powinno skracaæ i usprawniaæ proces decyzyjny na ka¿dym z jego etapów
oraz eliminowaæ powstawanie barier komunikacyjnych. Rozwi¹zaniem problemu mo¿e byæ
wykorzystanie takich technologii, które pozwol¹ na pozyskiwanie informacji bezporednio
przez dowódcê z pominiêciem poszczególnych szczebli dowodzenia. Mo¿liwoæ sta³ego
i bezporedniego dostêpu do wymaganych informacji w czasie prawie rzeczywistym,
oprócz eliminowania barier struktury oraz wiedzy i wiadomoci, mo¿e zarazem inspirowaæ
dowódcê do dzia³ania, a spe³niaj¹c funkcjê wspieraj¹c¹ i rozstrzygaj¹c¹ w procesie decyzyjnym niew¹tpliwie ma bezporedni wp³yw na trafnoæ podejmowanych decyzji.
Samo usytuowanie rodków dowodzenia wród g³ównych komponentów systemu
dowodzenia wiadczy o znacz¹cej roli elementu technicznego w dowodzeniu. Z uwagi
na potrzebê zapewnienia dowódcy bezporedniego wgl¹du w rejon prowadzonych dzia³añ w celu sprawnego i skutecznego kierowania podleg³ymi si³ami, szczególn¹ rolê wród
rodków dowodzenia odgrywa w³aciwe zorganizowane stanowisko pracy dowódcy,
stanowisko dowodzenia. W³aciwie wyposa¿one w zaawansowane technologicznie rodki ³¹cznoci, zdobywania i przetwarzania informacji pozwala m.in. na poprawienie wszystkich parametrów informacji decyduj¹cych o ich wartoci oraz na istotne ograniczenie liczebnoci sztabu. Znacznej redukcji w tej sytuacji mo¿na poddaæ zespo³y funkcjonalne
rozpoznania i analiz oraz ³¹cznoci i informatyki. Organ dowodzenia sprawnie wykonuj¹cy swoje funkcje powinien charakteryzowaæ siê stosunkowo niedu¿ym sk³adem liczebnym i prost¹ struktur¹ organizacyjn¹.
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Warto tu zwróciæ uwagê, ¿e oprócz uniezale¿nienia informacyjnego dowódcy, eliminowane zostaje ryzyko zwi¹zane z korzystaniem z informacji zbieranych przez osoby
trzecie. Ryzyko to dotyczy stronniczej interpretacji danych i wynika z braku wiedzy i rzetelnoci czy z choæby nadmiernej sk³onnoci do ryzyka (lub jej braku).
Odpowiednia organizacja pracy wsparta nowoczesnymi rodkami technicznymi
z pewnoci¹ sprzyja szybszemu ustalaniu pogl¹dów i powinna w efekcie umo¿liwiaæ prowadzenie skutecznych dzia³añ nawet w warunkach deficytu informacyjnego w sytuacjach niejasnych, niepewnych czy nieprzewidywalnych.
Analiza opracowañ z zakresu sztuki wojennej i policyjnych dokumentów dowodzenia,
a tak¿e poczynione przez autora artyku³u spostrze¿enia w ramach prowadzonych obserwacji wybranych dzia³añ policyjnych pozwalaj¹ okreliæ rolê technologii wspomagaj¹cych, pozostaj¹cych w dyspozycji dowódców oraz posiadane mo¿liwoci ekonomiczne i techniczne
jako jedne z wa¿niejszych determinantów skutecznoci prowadzonych operacji i akcji.
W dzia³aniach policyjnych, analogicznie do wspó³czesnego pola walki, zasadniczym
czynnikiem okrelaj¹cym skutecznoæ nowoczesnego systemu rozpoznania bêdzie
czas transmisji informacji, jej ocena i analiza, a tak¿e czas przekazania wiadomoci rozpoznawczych odbiorcom. Rozpoznanie obrazowe  IMINT (Imagery Intelligence) (dane
z sensorów oraz z wyspecjalizowanych komórek rozpoznawczych pozyskuj¹ce informacje ze zdjêæ fotograficznych, przyrz¹dów elektrooptycznych i termalnych oraz dzia³aj¹cych na podczerwieñ, stacjonarnych lub mobilnych) i zwi¹zana z nim automatyzacja
procesu informacyjnego nabiera coraz wiêkszego znaczenia przede wszystkim z uwagi na
dostêp do informacji w czasie zbli¿onym do rzeczywistego oraz mo¿liwoæ nak³adania
i porównywania obrazów. Przyk³adem mo¿e byæ stosowany w polskich Si³ach Zbrojnych
Pakiet Grafiki Operacyjnej (PGO) s³u¿¹cy do zobrazowania sytuacji operacyjno-taktycznej na podk³adzie map i zdjêæ cyfrowych oraz do przeprowadzania operacyjnej oceny terenu w po³¹czeniu z du¿¹ szczegó³owoci¹ i ró¿norodnoci¹ dostêpnych danych.
Do podstawowych zalet rozpoznania obrazowego nale¿y niezawodnoæ w pozyskiwaniu danych z pomoc¹ ró¿norodnych sensorów  wiat³a dziennego EO, podczerwieni,
IR(FLIR), termowizji, zobrazowania radarowego SAR. IMINT to tak¿e systemy satelitarne, obserwacja balonowa oraz wykorzystanie g³owic optoelektronicznych na platformach
stacjonarnych, mobilnych, lataj¹cych i p³ywaj¹cych realizuj¹cych funkcjê rozpoznawcz¹.
W ujêciu sieciocentrycznym (sieciocentryzm stanowi po³¹czenie si³ i rodków oraz
sensorów w sieæ, której zadaniem jest dostarczanie na bie¿¹co informacji o sytuacji na
danym obszarze. Wspomaga proces przetwarzania informacji na u¿ytek procesów decyzyjnych) elementem rozpoznania obrazowego mo¿e byæ kamera wideorejestratora czy
mobilnego pojazdu dowodzenia, monitoringu miejskiego, ale te¿ ka¿dy policjant bior¹cy
udzia³ w dzia³aniach, wyposa¿ony w kamerê filmow¹, aparat fotograficzny czy te¿ nadajnik GPS lub terminal mobilny.
Interesuj¹cym rozwi¹zaniem uwzglêdniaj¹cym m.in. potrzeby dowódców policyjnych
jest produkt izraelskiej firmy IDAN oferowany pod nazw¹ IMPS (IDAN Mission Planing
System). Aplikacja ta umo¿liwia wykorzystanie rastrowych zdjêæ terenu oraz znajduj¹cych siê na nim obiektów do automatycznego tworzenia trójwymiarowego rodowiska
z elementami obiektów wektorowych. Teksturowanie obiektów odbywa siê automatycznie z wykorzystaniem rastrowych materia³ów ród³owych. Gotowe do pracy rodowisko
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uzyskuje siê po podaniu informacji geograficznych dotycz¹cych modelowanego terenu.
Ich ród³em mog¹ byæ zarówno zdjêcia lub mapy rastrowe, jak i mapy wektorowe. Aplikacja umo¿liwia importowanie zasobów przygotowanych w wielu najbardziej popularnych formatach. Istnieje równie¿ mo¿liwoæ pobierania danych z systemu Google Maps.
U¿ytkownik musi zorientowaæ mapê, wskazuj¹c okrelone pozycje najlepiej z wykorzystaniem danych z systemu pozycjonowania satelitarnego. Kolejnym krokiem jest dodawanie
informacji w postaci zdjêæ obszaru. Standardowo wymagane jest wykonanie zdjêæ w odpowiedni sposób. Istotny jest k¹t u³o¿enia obiektywu aparatu lub kamery wzglêdem fotografowanego obiektu. Jako narzêdzie s³u¿¹ce do wykonania dokumentacji zdjêciowej
na potrzeby aplikacji mo¿na wykorzystaæ zwyk³y aparat cyfrowy, jak równie¿ specjalne
kamery sferyczne, które umo¿liwiaj¹ dokumentowanie du¿ych obszarów w krótkim czasie
z dodatkowym tagowaniem znacznikami pochodz¹cymi z systemu pozycjonowania satelitarnego. Dziêki takim kamerom mo¿liwe jest wykonanie dokumentacji obszaru o wielkoci
kilkudziesiêciu kilometrów kwadratowych dziennie. Standardowo wystarczy 3040 zdjêæ
na obszar o wielkoci kilku kilometrów kwadratowych. Po integracji wszystkich materia³ów aplikacja jest gotowa do pracy i umo¿liwia u¿ycie wszystkich dostêpnych funkcjonalnoci. Wród nich mo¿na wymieniæ przede wszystkim mo¿liwoæ umieszczenia kamery w wirtualnym rodowisku na dowolnym obiekcie w dowolnym miejscu i obserwacjê
dostêpnego widoku w 3D. Pozwala to na ocenê, jaki widok bêdzie mia³ np. usytuowany
w tym miejscu posterunek obserwacyjno-strzelecki. Kolejn¹ funkcjonalnoci¹ jest mo¿liwoæ okrelenia, jakie obszary bêd¹ dostêpne dla umieszczonego strzelca lub obserwatora z uwzglêdnieniem potencjalnie zas³aniaj¹cych wysokich budynków oraz przeszkód
terenowych. Obszary oznaczane s¹ w odpowiedni sposób na trójwymiarowym wektorowym podgl¹dzie obszaru. System mo¿e uwzglêdniaæ zasiêgi powszechnie stosowanego
uzbrojenia i strefê ra¿enia materia³ów wybuchowych. Umo¿liwia tak¿e pomiary np. wysokoci obiektów w modelowanym terenie, co pozwala okreliæ, czy do podjêcia konkretnego dzia³ania bêdzie potrzebne dodatkowe wyposa¿enie np. drabina, sprzêt wysokociowy, wysiêgnik czy te¿ mig³owiec. Aplikacja dostarcza informacji, które obszary
bêd¹ zacienione o wybranej porze  dotyczy to zarówno dnia, jak i nocy i umo¿liwia np.
wybór odpowiedniego miejsca dla obserwatora, pojazdu dowodzenia, wzglêdnie trasy
poruszania siê oddzia³u specjalnego lub grupy realizacyjnej. Dostêpna jest równie¿
opcja pozwalaj¹ca na prezentowanie w rodowisku si³ i rodków, które realnie dzia³aj¹
w terenie, o ile wyposa¿one s¹ w odbiorniki GPS wraz z mechanizmami umo¿liwiaj¹cymi
gromadzenie lub transmisjê informacji o pozycji do aplikacji.
Wykorzystanie aplikacji mo¿liwe jest przede wszystkim w centrach kierowania/dowodzenia, natomiast pewnym utrudnieniem jest czasoch³onny proces przygotowania danych dla aplikacji. Z pewnoci¹ proces ten nie mo¿e byæ realizowany na bie¿¹co podczas realizacji dzia³añ, natomiast praca na uprzednio przygotowanych danych jest
bardzo prosta i intuicyjna, zastosowany graficzny interfejs u¿ytkownika umo¿liwia
sprawne funkcjonowanie operatora/u¿ytkownika ju¿ po kilku godzinach szkolenia.
W dzia³aniach militarnych kreowane s¹ nowe rozwi¹zania zmierzaj¹ce do zapewnienia
maksimum informacji dowódcom, sztabom i wojskom w czasie dzia³añ. Powstaj¹ bazy danych nieustannie aktualizowane informacjami uzyskiwanymi w czasie rzeczywistym na
¿¹danie decydentów niezale¿nie od miejsca ich usytuowania. W myl wprowadzanych
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obecnie za³o¿eñ koncepcji sieciocentrycznych zupe³nie nowe mo¿liwoci uzyskuje siê
w wyniku sieciowego powi¹zania wszystkich uczestników dzia³añ: decydentów i wykonawców z wszechobecnymi sensorami umo¿liwiaj¹cymi monitorowanie otoczenia oraz
pozycjonowanie w³asnych si³ i rodków bez zniekszta³ceñ i opónieñ w czasie rzeczywistym. Zgodnie z intencj¹ twórców i propagatorów koncepcji sieciocentrycznych dostarczane w nowy sposób dane i informacje mog¹ tworzyæ nowe, korzystne warunki u³atwiaj¹ce podejmowanie decyzji.
W³aciwie zorganizowane zasilanie informacyjne na potrzeby dowodzenia mo¿e eliminowaæ niepewnoæ, obni¿aæ poziom ryzyka i zwiêkszaæ prawdopodobieñstwo podejmowania prawid³owych decyzji, a w rezultacie osi¹ganie zamierzonych skutków [Posobiec 2008].
Postêpuj¹cej w obszarze militarnym cyfryzacji pola walki odpowiada analogiczny proces dotycz¹cy dzia³añ policyjnych. Coraz trudniej wyobraziæ sobie prowadzenie z³o¿onych dzia³añ w formie operacji czy akcji bez wsparcia takich narzêdzi elektronicznych jak
EKSD (Elektroniczna Ksi¹¿ka S³u¿by Dy¿urnej), elektroniczny dziennik dzia³añ, mapy cyfrowe, programy wspieraj¹ce prace planistyczne czy sta³a mo¿liwoæ dostêpu do policyjnych baz danych.
PODSUMOWANIE
Wykorzystanie narzêdzi elektronicznych w dowodzeniu dzia³aniami policyjnymi bezporednio przek³ada siê na jego jakoæ przede wszystkim w wyniku usprawnienia procesu zdobywania, przetwarzania i przep³ywu informacji miêdzy komórkami funkcjonalnymi.
Nie bez znaczenia pozostaje te¿ mo¿liwoæ wizualizacji prowadzonych dzia³añ, a w efekcie urealnienie w czasie zbli¿onym do rzeczywistego tzw. wiadomoci sytuacyjnej.
Znacznie skraca siê tak¿e czas przygotowania tekstowych i graficznych dokumentów
dowodzenia  do tej pory wykonywanych rêcznie  w szczególnoci czasoch³onnych
prac sprawozdawczo-meldunkowych. Zastosowanie technologicznego wsparcia w procesie dowodzenia upraszcza jego formalny przebieg, jak równie¿ pozwala na istotn¹ redukcjê zespo³u dowodzenia.
W zwi¹zku z tym, ¿e na wysok¹ sprawnoæ dowodzenia wp³ywa mo¿liwoæ zdobycia,
posiadania i przetworzenia w odpowiednim czasie informacji, wspomaganie ludzi realizuj¹cych procesy dowodzenia nowoczesnymi urz¹dzeniami technicznymi umo¿liwia generowanie w krótkim czasie wielowariantowych rozwi¹zañ z mo¿liwoci¹ wyboru najkorzystniejszego prowadz¹cego do osi¹gniêcia za³o¿onego celu. Du¿y wp³yw na
skutecznoæ dzia³añ policyjnych maj¹ zatem mo¿liwoci ekonomiczne resortu (pañstwa)
w zakresie wdra¿ania nowoczesnych technologii. W Wy¿szej Szkole Policji w Szczytnie
zakoñczy³y siê prace badawcze (w ramach zawi¹zanego konsorcjum) z partnerem, którym
jest przedsiêbiorstwo AMZ Kutno specjalizuj¹ce siê w produkcji nadwozi specjalnych
do pojazdów ró¿nego przeznaczenia.
W ramach projektu OR 00000111 powsta³ pojazd rozpoznawczo-dowódczy odporny
na destrukcyjne oddzia³ywanie warunków i czynników zewnêtrznych wynikaj¹cych z zagro¿eñ porz¹dku publicznego. Takie rozwi¹zanie pozwoli na bezzw³oczne rozpoznanie sytuacji kryzysowej ze róde³ zewnêtrznych i sensorów zintegrowanych oraz podjêcie racjonalnych decyzji o zaanga¿owaniu dysponowanych si³.
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THE POSSIBILITIES OF USING ELECTRONIC DEVICES FOR
HE IDENTIFICATION, ANALYSIS, VISUALIZATION OF TERRAIN
AND OPERATIONAL SITUATION DURING POLICE OPERATIONS
Abstract. On the basis of art of war information is a single fact or group of facts (data)
that have been gained (acquired) by the forces and means of recognition. It is a escription
of the state of affairs occurred at a specific time and space. Information is defined as raw
facts described in any way and linked to other partial information, which analyzed by
reconnaissance headquarters cells define reconnaissance information [Regulamin dzia³añ... 2008].
Police practice shows that the main problem for making a rational decision by the
commander are primarily informational constraints on both access to information and
processing capabilities, one of the most important components of the ultimate success of
the team in action is a suitable quality of information and decision-making processes.
Certainly, the quality of these processes is determined by the following elements: a wellfunctioning information system with a well-designed structure, information and efficiency
of its acquiring, constant control of regulatory and situational processes and shortening
conceptual work. That is why in organizations and institutions such as the Polish police,
where existence of which is conditioned by the ability to process the information, efficient
and fast information processing becoming increasingly important.
Key words: information, art of war, police, electronic devices, reconnaissance, data
analysis, terrain analysis, police operations
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MO¯LIWOCI NARZÊDZI ANALITYCZNYCH W POLICJI
A ASPEKT GEOPRZESTRZENNY
Maciej Hausman, Wojciech Szczepañski
Wy¿sza Szko³a Policji w Szczytnie
Streszczenie. Wielowymiarowy charakter analiz dokonywanych w Policji implikowany
jest z³o¿onoci¹ zagadnienieñ, których one dotycz¹. Ka¿dy proces decyzyjny poprzedzony analiz¹ wymaga odniesienia siê do jej wniosków, one za powinny trafiaæ do odbiorców analiz w sposób zrozumia³y i profesjonalnie udokumentowany. Z ca³¹ pewnoci¹
mapa i aspekt przestrzenny s³u¿¹ ka¿dej analizie, zw³aszcza wizualizacji jej wyników.
Klasycznym przyk³adem i doskona³ym punktem odniesienia jest analiza kryminalna i jej
miejsce w strukturach i dzia³aniach poszczególnych s³u¿b, a której geneza w Polsce
zwi¹zana jest w³anie z Policj¹. W przeprowadzanych ju¿ od ponad dekady analizach
kryminalnych czêstokroæ pojawia³a siê koniecznoæ lokalizowania w przestrzeni danych
geokodowanych b¹d daj¹cych siê w przybli¿eniu umiejscawiaæ na mapie. W artykule
przybli¿ono podstawowe informacje zwi¹zane z analiz¹ kryminaln¹ w Polsce, szeroko
zaprezentowano zw³aszcza funkcjonalnoæ aplikacji analitycznych (Analysts Notebook
i iBase) wykorzystywanych w Policji i innych organach. Przedstawiono przyk³ady wykorzystania mapy i narzêdzi GIS.
S³owa kluczowe: analiza kryminalna, narzêdzia analityczne, Analysts Notebook, iBase,
analiza geoprzestrzenna

WPROWADZENIE
System bezpieczeñstwa w pañstwie oparty jest na dzia³aniach podejmowanych przez
wiele podmiotów, których uprawnienia i obowi¹zki wkraczaj¹ na poszczególne obszary
¿ycia spo³ecznego, czêsto zazêbiaj¹c siê lub wzajemnie przenikaj¹c kompetencyjnie. Niezale¿nie od tego ka¿dy podmiot, realizuj¹c swoje dzia³ania, dokonuje setek analiz, których proces oraz forma finalna oparta jest na przyjêtym powszechnie lub instytucjonalnie schemacie. Zarówno analizy operacyjne (dotycz¹ce konkretnego, najczêciej bie¿¹cego
zagadnienia), jak i analizy wielop³aszczyznowe, strategiczne oparte s¹ na informacjach,
Adres do korespondencji  Corresponding author: Maciej Hausman, Wydzia³ Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego, Wy¿sza Szko³a Policji w Szczytnie, ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 111,
12-100 Szczytno, e-mail: m.hausman@wspol.edu.pl
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które w jakiej czêci przybieraj¹ postaæ danych pozwalaj¹cych na geokodowanie. Dlatego te¿ istotn¹ kwesti¹ jest podniesienie rangi analiz geoprzestrzennych, które niejednokrotnie stanowi¹ wycinek lub wieloaspektowe uzupe³nienie wiêkszej analizy.
W Policji, jako podmiocie odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa, równie¿ proces decyzyjny poprzedzony jest opracowanymi analizami i wnioskami z nich p³yn¹cymi. Ró¿norodne, a przede wszystkim szerokie spektrum
dzia³añ tej formacji wynikaj¹ce ze specyfiki s³u¿by kryminalnej b¹d prewencyjnej, czy
nawet logistycznej, determinuje cel i zakres okrelonych analiz oraz dobór osób je sporz¹dzaj¹cych. Przyk³adem mog¹ tu byæ komórki analizy kryminalnej, które, jak ju¿ to wynika z nazwy, ale i z zakresu obowi¹zków, zobligowane s¹ do dokonywania analiz kryminalnych stanowi¹cych uznane narzêdzie do walki z przestêpczoci¹. Pionierskie w Polsce systemowe podejcie do analizy kryminalnej, które dokona³o siê w Policji, jest zjawiskiem dzi powszechnie przyjêtym w innych s³u¿bach i podmiotach. Jednak¿e
warto zwróciæ uwagê na krótk¹ genezê tych dzia³añ, które s¹ zdecydowanie nieodleg³e
w czasie.
WDRO¯ENIE ANALIZY KRYMINALNEJ W POLSCE
Pocz¹wszy od 2000 r. zdecydowana wiêkszoæ podmiotów zaanga¿owanych w proces wykrywczy przestêpstw wdro¿y³a w swojej pracy umownie nazwany system analizy
kryminalnej. S¹ to podmioty, które w ramach ustawowych zadañ prowadz¹ czynnoci
procesowe lub operacyjne, a tak¿e maj¹ uprawnienia do przetwarzania ró¿nego rodzaju
informacji. Na system ten, w ka¿dym z podmiotów go wdra¿aj¹cych, sk³ada siê zaplecze
przeszkolonej kadry analityków kryminalnych (zdecydowana wiêkszoæ szkoleñ specjalistycznych z zakresu analizy kryminalnej odby³a siê w Wy¿szej Szkole Policji w Szczytnie), rozwi¹zania sprzêtowe (stanowiska analityków kryminalnych wyposa¿onych w wykorzystywane powszechnie produkty analityczne firmy i2: Analysts Notebook, iBase) oraz
rozwi¹zania organizacyjne (sytuuj¹ce analityków kryminalnych na odrêbnych poziomach
strukturalnych  niezale¿nych od ogniw zlecaj¹cych analizy kryminalne).
Jak wczeniej wspomniano, pierwsz¹ s³u¿b¹ RP, która zdecydowa³a siê zaimplementowaæ analizê kryminaln¹ w realia swej pracy by³a Policja. Jej dowiadczenia sta³y siê
punktem wyjcia dla podobnych inicjatyw innych s³u¿b i organów porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego, z uwzglêdnieniem odrêbnoci, specyfiki i zakresu ich dzia³añ
(Stra¿ Graniczna, Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego, prokuratura, ¯andarmeria Wojskowa  podmioty te korzysta³y w ró¿nym zakresie z dowiadczeñ, rozwi¹zañ organizacyjnych Policji
oraz bazy szkoleniowej WSPol.).
Bior¹c pod uwagê wzorce amerykañskie, a nastêpnie krajów Unii Europejskiej
(zw³aszcza rozwi¹zania brytyjskie), na pocz¹tku XXI w. Policja polska przyjê³a standardy
dotycz¹ce wymiany informacji oraz sposobów jej wykorzystania. Gwarantem nowoczesnego zarz¹dzania informacj¹ okaza³a siê analiza kryminalna, która oparta na ustalonych
miêdzynarodowych zasadach jej stosowania, sta³a siê cenionym i skutecznym narzêdziem Policji do walki z przestêpczoci¹ (w tym w znacznej mierze z przestêpczoci¹
o du¿ym ciê¿arze gatunkowym, jak i z przestêpczoci¹ zorganizowan¹).
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Stopniowo w ka¿dym z województw utworzono komórki analizy kryminalnej na poziomie komend wojewódzkich, które otrzyma³y okrelone zadania zwi¹zane przede
wszystkim z dokonywaniem analiz kryminalnych na rzecz podleg³ych jednostek.
Zadania zespo³ów analitycznych, które okrelono wewnêtrznymi przepisami (Zarz¹dzenie nr 1012 Komendanta G³ównego Policji... Dz.Urz. KGP nr 20 poz. 124), polega³y
w szczególnoci na:
 sporz¹dzaniu analiz kryminalnych wspomagaj¹cych proces wykrywczy lub werbowaniu osobowych róde³ informacji;
 analizowaniu informacji zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego oraz
innych policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych pod k¹tem rozpoznania organizacji przestêpczych, ich lokalizacji, rodzaju dzia³alnoci, sk³adu osobowego i struktury
oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków;
 inicjowaniu spraw operacyjnych na podstawie analizy danych zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego oraz w innych policyjnych i pozapolicyjnych bazach
danych;
 prowadzeniu szkoleñ propaguj¹cych analizê kryminaln¹ jako metodê pracy Policji;
 wspó³pracy z organami ochrony prawnej, instytucjami i organizacjami pozapolicyjnymi
w zakresie analizy kryminalnej w zwalczaniu przestêpczoci i jej zapobieganiu oraz ciganiu sprawców.
Usytuowanie analizy kryminalnej w komórkach wywiadu kryminalnego oraz przed³o¿enie wymienionych zadañ do realizacji mo¿na oceniæ z perspektywy minionych lat jako
rozwi¹zania udane i sprawdzone. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e praktycznie do dzisiaj bez zmian
utrzyma³y siê przyjête w Policji standardy w tym zakresie.
Analiza kryminalna stanowi obecnie sta³y i nieodzowny element procesu wykrywczego wielu s³u¿b, a w Policji oprócz anga¿owania analityków kryminalnych, wykorzystuje
siê równie¿ to narzêdzie w zwalczaniu wielu rodzajów przestêpstw, m.in. obejmuj¹cych
[Dane archiwalne... 2004]:
 nieprawid³owoci w obrocie paliwami;
 analizy transakcji bankowych;
 analizy operacji kart bankomatowych;
 analizy ruchu w sieci www.;
 analizy obrotu towarowego i faktur, wy³udzeñ podatku VAT, prania tzw. brudnych pieniêdzy itp.;
 analizy danych o odszkodowaniach z firm ubezpieczeniowych;
 analizy protoko³ów egzaminacyjnych w przypadku nieprawid³owoci w czasie egzaminów na prawo jazdy,
 analizy zagro¿eñ na danym terenie (analiza strategiczna);
 analizy przekroczeñ granicy;
 analizy funkcjonowania tzw. systemu argentyñskiego;
 analizy zawartoci dysków twardych i innego zabezpieczonego sprzêtu komputerowego;
 analizy fa³szerstw wiz wjazdowych do USA;
 analizy uprowadzeñ osób w celu wymuszenia okupu i inne.
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We wszystkich wskazanych podmiotach przyjêto rozwi¹zania informatyczne firmy i2, s¹
to przede wszystkim: Analysts Notebook oraz program bazodanowy iBase. Inne rodzaje
oprogramowania wykorzystywane w poszczególnych s³u¿bach i organach stanowi¹ uzupe³nienie wskazanego pakietu. Oprócz niew¹tpliwych walorów wskazanego oprogramowania analitycznego, o jego wyborze zadecydowa³ równie¿ fakt wykorzystywania go przez
s³u¿by w innych krajach na wiecie oraz g³ównie w Unii Europejskiej. Ponadto aplikacjami
tymi od lat pos³uguj¹ siê analitycy Interpolu i Europolu, a organizacje te odegra³y istotn¹
rolê w procesie rozpowszechnienia analizy kryminalnej w Europie i na wiecie.
CHARAKTERYSTYKA NARZÊDZI ANALITYCZNYCH
Analysts Notebook to podstawowe oprogramowanie analityczne, które wspomaga
pracê analityków kryminalnych, zw³aszcza w kontekcie ogromnej iloci informacji ka¿dorazowo generowanych w trakcie procesu wykrywczego. Pozwala na sprawne poszukiwanie relacji ³¹cz¹cych poszczególne osoby, podmioty i organizacje, a tak¿e miejsca
czy przedmioty, rekonstruowanie przebiegu zdarzeñ i metod dzia³ania czy wreszcie czytelne przedstawienie efektów prowadzonych analiz w formie diagramów. Wizualizacja wyników daje zarówno mo¿liwoæ w³aciwej interpretacji danych, jak i stanowi sprawne narzêdzie komunikacji i przekazu. Istotnymi funkcjonalnociami programu Analysts
Notebook (rys. 1) s¹ m.in. nastêpuj¹ce mo¿liwoci:
 korzystanie z tematycznych palet ikon i po³¹czeñ oraz innych symboli, takich jak linie
tematów, ramki zdarzeñ, prostok¹ty, ko³a, bloki tekstu, obiekty OLE, które zastêpuj¹
poszczególne obiekty i relacje je ³¹cz¹ce, a ich wizualna strona zapewnia szybk¹ percepcjê i czytelnoæ tworzonego diagramu;
 modyfikacja obiektów i po³¹czeñ oraz uk³adu graficznego diagramu na ka¿dym etapie
pracy, sposób rozmieszczenia elementów diagramu mo¿na automatycznie modyfikowaæ
na poszczególne uk³ady (m.in. uk³ad hierarchiczny zawieraj¹cy minimum przeciêæ, ko³owy, pawi ogon, proporcjonalny, uszeregowany, zgrupowany);
 obiekty wraz z po³¹czeniami (wraz z ca³¹ ich zawartoci¹) mog¹ byæ kopiowane do innych diagramów;
 importowanie danych zewnêtrznych (ró¿ne formaty np. TXT, CSV, TSV, XML) do bezporedniego tworzenia diagramów, jak równie¿ wizualizacja informacji w oparciu
o obiekty i powi¹zania pochodz¹ce z baz danych np. iBase oraz z innych róde³ zewnêtrznych;
 wyszukiwanie graficzne pojedynczych elementów oraz elementów po³¹czonych, na
podstawie parametrów definiowanych przez u¿ytkownika, np.: typ obiektu, rodzaj
atrybutu, rozbudowane kryteria liczbowe, tekstowe, w odniesieniu do dat i godzin;
 wyszukiwanie tekstowe obiektów, po³¹czeñ, obiektów i po³¹czeñ daj¹ce mo¿liwoæ
uwzglêdniania sk³adowych obiektów oraz umo¿liwiaj¹ce wyszukiwanie zaawansowane,
które uwzglêdnia m.in. wzorzec zawieraj¹cy symbole wieloznaczne b¹d wyra¿enia regularne;
 wyszukiwanie porednich powi¹zañ miêdzy obiektami odleg³ymi uwzglêdniaj¹ce czas
i kierunek po³¹czeñ oraz wartoci atrybutów obiektów i po³¹czeñ;
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Rys. 1. Diagram analityczny utworzony za pomoc¹ aplikacji Analysts Notebook
Fig. 1. Analytical diagram made using Analysts Notebook application
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 wyszukiwanie klastrów w grupie po³¹czonych obiektów uwzglêdniaj¹ce si³ê wi¹zania
oraz wagê po³¹czenia;
 wyszukiwanie obiektów podobnych z mo¿liwoci¹ definiowania kryteriów porównywanych tekstów,
 tworzenie i modyfikacja szablonów na potrzeby importu, kreowania podobnych diagramów, korzystania z funkcji analitycznych;
 osadzanie na diagramie filmów b¹d nagrañ audio, plików zewnêtrznych, hiper³¹czy itp.;
 tworzenie raportów w oparciu o ca³oæ lub poszczególne elementy sk³adowe diagramów.
W wielu sytuacjach analitycy wykorzystuj¹ ró¿ne oprogramowanie mapowe, gdy¿
w polskiej Policji nie ma jednego narzêdzia mapowego wspólnego dla wszystkich
komórek wywiadu kryminalnego. Zatem mog¹ to byæ ró¿ne programy, a wyszukane miejsce mo¿e byæ osadzone jako t³o w aplikacji analitycznej, a na nie nak³ada siê kolejne
obiekty.
Odrêbn¹ funkcjonalnoci¹ w Analysts Notebook, któr¹ warto omówiæ z osobna, jest
mo¿liwoæ skorelowania danych (informacji przestrzennie zlokalizowanej) z powszechnie
znanym programem Google Earth, na którym mo¿liwe jest wywietlanie wyników analiz.
Aplikacja Google Earth daje mo¿liwoæ wprowadzania danych manualnie, importu automatycznego oraz ich wizualizacji. Analityk, przygotowuj¹c dane na wspomnianej mapie,
mo¿e wywo³aæ dynamiczn¹ interakcjê i pokazywaæ ró¿ne miejsca w u³amku sekundy.
W przypadku prezentacji hipotetycznej trasy przejazdu okrelonych osób wygenerowaæ
mo¿na propozycjê trasy przez Google Earth lub alternatywnie zdefiniowaæ punkty wskazane przez analityka. Z pewnoci¹ w bardzo dobry sposób oddzia³uje to na wyobranie
odbiorcy, chocia¿by z powodu mo¿liwoci obserwacji samej trasy oraz otoczenia. W ka¿dej chwili istnieje mo¿liwoæ zastopowania takiego poruszaj¹cego siê punktu i omówione mog¹ byæ pewne szczególne okolicznoci, np. postój, dzia³anie, spotkanie, pope³nienie przestêpstwa, wprowadzenie do obiegu w tym miejscu okrelonego towaru.
W przypadku du¿ej skali, np. przemytu lub przemieszczania siê sprawcy/ów przez setki
lub tysi¹ce kilometrów, odniesienie wielu informacji na mapie staje siê wiêc nieodzowne
do w³aciwego zrozumienia sprawy. Mo¿liwa opcja widoku 3D wp³ywa na przybli¿enie
charakteru omawianego miejsca. W przypadku bardzo dobrego pokrycia mapy zdjêciami
lub filmami taka wizualizacja z punktu widzenia obserwatora jest jeszcze lepsza w percepcji. Do aplikacji Google Earth mo¿e zostaæ automatycznie zaimportowanych wiele obiektów, np. adresów, punktów, lecz musz¹ one zostaæ wczeniej zdefiniowane (przez wspó³rzêdne geograficzne, adres opisowy itp.).
Kolejny wspomniany produkt analityczny to specjalistyczne oprogramowanie bazodanowe iBase w pe³ni sprzê¿one z aplikacj¹ Analysts Notebook (rys. 2, rys. 3). Oprócz
roli klasycznego magazynu danych jest ono profesjonalnym instrumentem analitycznym,
a wyniki analiz wywietla siê g³ównie w oknie przegl¹darki Analysts Notebook, tym samym istnieje mo¿liwoæ korzystania w dalszej pracy z danymi z palety narzêdzi obu aplikacji. Jest to aplikacja pozwalaj¹ca na tworzenie zaawansowanej analitycznie bazy danych do konkretnej sprawy. Pozwala na sprawne i b³yskawiczne zarz¹dzanie danymi
gromadzonymi niejednokrotnie przez kilka miesiêcy czy nawet lat i korelowanie ich
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Rys. 2. Wywietlanie obiektów w bazie danych
Fig. 2. Presentation of objects in a database
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Rys. 3. Wywietlanie w postaci diagramu analitycznego
Fig. 3. Presentation of objects in the form of an analytical diagram
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ze sob¹ w dowolnych konfiguracjach. IBase umo¿liwia gromadzenie, analizê i wywietlanie z³o¿onych powi¹zañ miêdzy danymi. Zawartoæ informacyjna w iBase przechowywana jest w postaci rekordów obiektów i powi¹zañ. Do najistotniejszych cech wymienionego narzêdzia bazodanowego zaliczyæ nale¿y:
 mo¿liwoæ tworzenia indywidualnie sprecyzowanej struktury bazy danych, ³atwoæ
administrowania baz¹;
 wprowadzanie rekordów poprzez import lub formularze danych;
 mo¿liwoæ szybkiego wprowadzania danych dotycz¹cych grup powi¹zanych obiektów;
 rozbudowane mo¿liwoci importu danych ze róde³ zewnêtrznych;
 tworzenie zapytañ z rozbudowanymi mo¿liwociami parametryzowania;
 tworzenie zbiorów i wykonywanie operacji na zbiorach, wykorzystanie utworzonych
zbiorów w pracy z narzêdziami analitycznymi;
 wizualizacja danych z bazy w aplikacji Analysts Notebook;
 obszerny zestaw specjalizowanych funkcji analitycznych i wiele innych.
ASPEKT GEOPRZESTRZENNY W ANALIZIE KRYMINALNEJ
Tak szeroka paleta funkcjonalnoci wymienionych aplikacji zosta³a celowo ukazana
w pierwszej czêci artyku³u, gdy¿ w³anie one wp³ywaj¹ na jakoæ analiz i pobudzaj¹ kreatywnoæ analityka kryminalnego. Wiele mo¿liwoci zastosowania czy przedstawienia
analizowanych danych w ró¿nej postaci jest uwarunkowanych specyfik¹ zlecenia, a tak¿e z³o¿onoci¹ badanego problemu. Techniki analityczne stosowane podczas analizy
kryminalnej odgrywaj¹ istotn¹ rolê w wizualizacji informacji. Du¿o ³atwiej jest zrozumieæ
dany materia³, je¿eli mamy do czynienia z graficzn¹ prezentacj¹ poszczególnych
jego obszarów. Analiza podparta jedynie zapoznaniem siê z materia³ami sprawy (akta
ledztwa lub dane elektroniczne) stanowi spore wyzwanie, zw³aszcza gdy s¹ to sprawy
wielow¹tkowe, wielotematyczne, o sporym zakresie terytorialnym, z du¿¹ liczb¹ osób,
rzeczy, zdarzeñ. Percepcja takiego zasobu informacji jest trudna jedynie poprzez czytanie i zapamiêtywanie faktów, st¹d te¿ nieoceniona rola analityka jako funkcjonariusza,
który pomaga prowadz¹cemu sprawê na pewnym jej etapie lub w ca³ym procesie wykrywczym. Ka¿dy funkcjonariusz zaanga¿owany w sprawê oczywicie dokonuje autorskiej analizy materia³ów, wyci¹ga wnioski, wp³ywa na proces decyzyjny i plan czynnoci, ale analityk, który jest odpowiednio przeszkolony i ponadto wyposa¿ony w aplikacje analityczne, mo¿e zapewniæ wysok¹ jakoæ analizy danych bez wzglêdu na stopieñ
ich z³o¿onoci.
Wspomniane wczeniej funkcjonalnoci oprogramowania analitycznego mo¿emy rozpatrywaæ w podwójnej roli. Z jednej strony pomagaj¹ zebraæ dane i zrozumieæ analitykowi sedno sprawy, znaleæ luki informacyjne, podj¹æ w¹tki niezbadane, wskazaæ na elementy kluczowe, z drugiej za, pozwalaj¹ efekty analizy tak zestawiæ, aby zleceniodawca
du¿o ³atwiej zrozumia³ postawiony wniosek/wnioski oraz przes³anki, które do niego doprowadzi³y. Pe³ne zrozumienie wyników prac analityka wraz z ich akceptacj¹ (przekonanie
odbiorcy o s³usznoci przedstawionych wniosków i propozycji dalszych dzia³añ) daje
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szansê na realizacjê nakrelonych zaleceñ. Dlatego te¿ istotne jest wzbogacanie przekazu
o wymiar przestrzenny jako element mocno oddzia³ywuj¹cy na wyobraniê i odwzorowuj¹cy poszczególne informacje jakociowe w odniesieniu przestrzennym.
ZASTOSOWANIE MAPY W WYMIARZE TAKTYCZNYM I STRATEGICZNYM
Ka¿da analiza, czy to sytuacyjna dotycz¹ca konkretnego zdarzenia, czy te¿ obejmuj¹ca wiêksze spektrum zainteresowania (np. wieloæ zdarzeñ, d³u¿szy przedzia³ czasu, zró¿nicowany teren), bêdzie odmiennie dokonywana, odmiennie te¿ bêd¹ dobierane instrumenty. W przypadkach gdy analizowane dane bêd¹ swoim zasiêgiem (zakresem)
obejmowaæ du¿y teren, mo¿liwe bêdzie ukazanie elementów przestrzeni, trasy przejazdu
sprawcy, miejsca jego pobytu. S¹ to elementy bardzo wa¿ne równie¿ w kontekcie materia³u dowodowego (powi¹zanie miejsca dokonania przestêpstwa z osob¹ sprawcy) lub
planowania dalszych dzia³añ organów cigania, jak chocia¿by taktyki zatrzymania takiej
osoby (np. wybór najdogodniejszego miejsca). Wydaje siê, ¿e prozaicznym, ale niezwykle istotnym i skutecznym narzêdziem, jest wykorzystanie mapy zarówno do wizualizacji,
jak i dla sprawnego podejmowania decyzji na kolejnych etapach sprawy. W poszczególnych komórkach organizacyjnych Policji s¹ u¿ywane ró¿ne narzêdzia mapowe,
a efekty czy kierunki ich zastosowania mo¿na odnaleæ m.in. w nastêpuj¹cych obszarach:
 planowania dzia³añ;
 planowania i dyslokacji s³u¿by;
 okrelania geografii przestêpczoci;
 zarz¹dzania kryzysowego;
 monitoringu zdarzeñ bie¿¹cych i ich wizualizacji, np. zdarzeñ w ruchu drogowym;
 analizy kryminalnej;
 oglêdzin miejsca zdarzenia;
 identyfikacji zagro¿eñ naturalnych i cywilizacyjnych;
 prewencji kryminalnej;
 innych.
Jak wynika z przedstawionego wyliczenia, istnieje wiele zastosowañ mapy w pracy Policji, co jest oczywiste, gdy¿ aspekt geoprzestrzenny pojawia siê w przypadku wiêkszoci
dzia³añ. Przypadki jej wykorzystania mo¿na odnaleæ zarówno na poziomie operacyjnym
(taktycznym, z punktu widzenia konkretnej sprawy, konkretnego zagro¿enia, kiedy stawiamy cile sprecyzowane cele), jak i z punktu widzenia strategicznego (kiedy badamy dane
zjawisko). Taki instrument jest z pewnoci¹ pomocny podczas zbierania wielu informacji
w bazie danych i przestrzennego ich zobrazowania. Istnieje mo¿liwoæ opracowania pewnych algorytmów, ich wizualizacji na mapie i wskazania wytycznych ich wdro¿enia w konkretnym czasie lub kiedy zajd¹ ku temu odpowiednie przes³anki. Wykorzystanie mapy
mo¿e byæ tak¿e pomocne w koordynacji dzia³añ na poziomie ró¿nych s³u¿b, wspó³pracy,
jednoci podjêtych czynnoci oraz zastosowanych si³ i rodków w danym miejscu. Policja
zbiera i gromadzi informacje, obserwuje zagro¿enia i reaguje na nie, a zatem wraz z powtarzalnoci¹ danego zagro¿enia w okrelonym miejscu i czasie mo¿liwe jest wdro¿enie odpowiednich procedur (na podstawie wyników prowadzonych analiz).
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Najprostszym zabiegiem zapewnianiaj¹cym poczucie bezpieczeñstwa obywateli jest
widocznoæ policjanta. Oczywicie niemo¿liwe jest umiejscowienie funkcjonariuszy wszêdzie, dlatego te¿ nale¿y korzystaæ z innych narzêdzi, jak chocia¿by u³atwiaj¹cych zarz¹dzanie przestrzeni¹, co pozwala na umiejscowienie zagro¿enia, wizualizacjê, przekazanie
komunikatu oraz szybk¹ reakcjê. Dobre rozpoznanie miejsc, które s¹ potencjalnie zagro¿one przestêpczoci¹ lub gdy ona ju¿ tam wystêpuje, daje nam pozycjê wyjciow¹ do
dalszych dzia³añ. Maj¹c zbiór danych geokodowanych, mo¿emy je wi¹zaæ zarówno tematycznie, miêdzy sob¹, jak i przestrzennie. Tworz¹c tzw. mapê zagro¿eñ, nale¿y braæ równie¿ pod uwagê kolejny czynnik, którym jest czas. Maj¹c zebrane dane i analizuj¹c je,
powinnimy braæ pod uwagê jego up³yw (istotnoæ przedzia³u dobowego, tygodniowego, rocznego itp.). Obserwuj¹c jak pewne zdarzenia zmieniaj¹ siê w czasie i jakie czynniki
mog¹ byæ ich determinantami, mo¿emy prognozowaæ i z odpowiednim wyprzedzeniem reagowaæ lub nawet kreowaæ po¿¹dan¹ rzeczywistoæ. Dziêki wizualizacji na mapie wystêpowania okrelonego rodzaju zagro¿eñ w ustalonym okresie mo¿na podejmowaæ decyzje
zarówno w aspekcie dzia³añ bie¿¹cych, jak i d³ugofalowych. Przyk³adem tu mo¿e byæ
wystêpowanie zdarzeñ drogowych na terenie miejskim lub pozamiejskim. Umieszczanie
punktowo zdarzeñ na mapie pomaga okreliæ miejsca szczególnie newralgiczne i pozwala
na podjêcie decyzji, np. o umieszczeniu ograniczeñ prêdkoci, monitoringu lub te¿ zwiêkszeniu liczby patroli zmotoryzowanych czy wnioskowania i opiniowania o przebudowanie skrzy¿owania, trasy, sprofilowania jezdni. Jest jednym ze sposobów obrazowania
stopnia zagêszczenia i eskalacji w danym czasie okrelonych zdarzeñ. Skuteczne jest tak¿e wskazywanie na mapie rejonów zagro¿enia w postaci obszarów np. ko³owych podzielonych na kilka stref.
PODSUMOWANIE
W artykule zaprezentowano podstawowe informacje o stosowanych narzêdziach
analitycznych w Policji, a zw³aszcza ich funkcjonalnociach w kontekcie prowadzonych
analiz kryminalnych. Poruszono podstawowe zagadnienia zwi¹zane z analiz¹ kryminaln¹
i jej genez¹ na polskim gruncie. Uwypuklono tak¿e elementy cile z ni¹ zwi¹zane, takie
jak rola informacji, sposoby wizualizacji, a przede wszystkim mo¿liwoci kreatywnego
przedstawienia danych i wyników analiz. Odrêbn¹, choæ cile powi¹zan¹, rolê w analizach policyjnych, odgrywa poruszony w tych rozwa¿aniach tzw. czynnik geograficzny,
a aspekt jego szerszego wykorzystania jest obecnie wyzwaniem zarówno w kontekcie
odpowiedniego wyposa¿enia Policji w narzêdzia GIS, jak i metodologii prowadzonych
analiz. Niezaprzeczalnie istnieje wiele obszarów, w których samo odniesienie geolokalizacyjne w konfrontacji z danymi jakociowymi musi byæ zestawiane i równolegle analizowane. Bêd¹c przedmiotem prac wykrywczych czy prewencyjnych, mog¹ przecie¿ odegraæ istotn¹ rolê w pomylnej finalizacji tych dzia³añ. Przedstawione w odrêbnym
artykule tego wydania [Wojciechowski, Hausman 2013] przyk³ady zastosowania oprogramowania geoinformacyjnego w prowadzonych analizach mog¹ byæ punktem odniesienia
do przyjêcia pewnych systemowych rozwi¹zañ w tym zakresie.
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POTENTIAL OF ANALYTICAL TOOLS IN POLICE AND A GEOSPATIAL ASPECT
Abstract. A multidimensional nature of analyses carried out in police is attributed to the
complexity of relevant issues. Each decision-making process, preceded by an in-depth
analysis, requires a reference to its conclusions, which should be professionally
documented and comprehensible to their receipients. A map and spatial aspect are
certainly necessary to each analysis, in particular, to the visualisation of its outcome.
A lassic example and point of reference can be criminal analysis, which originated in the
police, and how it ranks within an organisational structure and area of activities
performed by particular services. Carried out for over a decade, criminal analyses reveal
the need for geocodified data to be located in space or for those which can be located
approximately on the map. The article provides general information about criminal
analysis in Poland and presents in detail the functionality of analytical applications
(Analysts Notebook and iBase) used by police and other law enforcement agencies. The
context of the above-mentioned has been presented as compared to the use of GIS map
and tools.
Key words: criminal analysis, analytical tools, Analysts Notebook, iBase, geospatial
analysis
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OPRACOWANIE SYSTEMU WSPOMAGANIA PODEJMOWANIA
DECYZJI Z WYKORZYSTANIEM TEORII ZBIORÓW
ROZMYTYCH ORAZ TEORII ZBIORÓW PRZYBLI¯ONYCH
W PROCESIE KSZTA£TOWANIA BEZPIECZEÑSTWA
PRZESTRZENI
Ma³gorzata Renigier-Bi³ozor, Andrzej Bi³ozor
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. W artykule przedstawiono problematykê metod opartych na teorii zbiorów przybli¿onych oraz teorii zbiorów rozmytych w kontekcie ich wykorzystania
w kszta³towaniu bezpieczeñstwa przestrzeni. Przedstawiono g³ówne za³o¿enia i definicje
zwi¹zane z aplikacj¹ zbiorów przybli¿onych (oraz wartociowan¹ relacj¹ tolerancji)
i zbiorów rozmytych. Jest to punkt wyjcia do opracowania efektywnych procedur decyzyjnych zwi¹zanych z w³aciwym kszta³towaniem przestrzeni bezpiecznej.
S³owa kluczowe: teoria zbiorów przybli¿onych (TZP), problemy decyzyjne,
wartociowana relacja tolerancji (WRT), teoria zbiorów rozmytych (TZR).

WPROWADZENIE
Teoria decyzji, dostarczaj¹c dok³adnych informacji, na których mo¿na opieraæ decyzje, wykorzystuje metody matematyczne, statystyczne i nauk cis³ych, aby zaprognozowaæ zmiany w otoczeniu, przeanalizowaæ wielowariantowe wyniki ró¿nych dzia³añ i nastêpnie je oceniæ. Na ca³y proces podejmowania decyzji sk³ada siê rozpoznawanie
i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, zidentyfikowanie mo¿liwoci, wybór najlepszej z nich i wprowadzenie jej w ¿ycie, co z kolei wymaga zrozumienia danej sytuacji
decyzyjnej.
Ró¿norodnoæ i nieprecyzyjnoæ cech przestrzeni, du¿y i wielowymiarowy zakres danych powoduje, ¿e proces kszta³towania bezpieczeñstwa przestrzeni i prognozy skutków
zaistnienia sytuacji kryzysowych jest skomplikowany i d³ugotrwa³y, a co za tym idzie
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obarczony du¿ym ryzykiem. Odpowiedni dobór oraz ocena istotnoci poszczególnych
atrybutów przestrzeni jest najczêciej dokonywana na podstawie analizy statystycznej,
w której mamy do czynienia z wieloma warunkami, które nale¿y spe³niæ, aby analiza statystyczna da³a wiarygodne wyniki. Jedn¹ z metod, uwzglêdniaj¹c¹ specyfikê informacji
odnosz¹cych siê do przestrzeni, jest metoda oparta na teorii zbiorów przybli¿onych,
wykorzystywana do badania nieprecyzyjnoci, ogólnikowoci i niepewnoci w procesie
analizy danych.
METODY ANALIZY DANYCH
Podejmowanie decyzji polega na analizie dostêpnej informacji dla zadanego problemu
i w efekcie wybraniu pewnej alternatywy dalszych dzia³añ. Wed³ug Griffina [2000] podejmowanie decyzji to akt wyboru jednej mo¿liwoci sporód ich zestawu. Podjêcie decyzji
wi¹¿e siê z niepewnoci¹ i z mo¿liwoci¹ pope³nienia b³êdu, o którym mówi³ m.in. Rao
[1994] za Samulelem Butlerem: ¯ycie jest sztuk¹ wyci¹gania wystarczaj¹cych wniosków
z niewystarczaj¹cych przes³anek. Z punktu widzenia teoretycznego ka¿da decyzja ma
50% szans na powodzenie, jak i 50% szans na fiasko. Mo¿na wysnuæ tezê, ¿e na 100%
nie pope³nimy b³êdu, gdy nie bêdziemy podejmowaæ ¿adnych decyzji, ale wi¹¿e siê to
z kolei z brakiem rozwoju. Wielu decydentów stoi przed tak¹ alternatyw¹, gdy na nich
spoczywa odpowiedzialnoæ za podejmowane decyzje i zwi¹zane z tym konsekwencje.
Istotne jest zatem rozwa¿enie zagadnienia dotycz¹cego mo¿liwoci zwiêkszenia prawdopodobieñstwa podjêcia w³aciwej decyzji, zgodnie ze starym chiñskim przys³owiem: ¿e
zgadywanie jest tanie, b³êdne zgadywanie jest kosztowne. Na efektywnoæ podejmowania decyzji zatem sk³adaj¹ siê: zebranie i dostêp do odpowiedniej iloci i jakoci informacji dotycz¹cej czynników endogenicznych i egzogenicznych przedmiotu analiz, w³aciwe kompetencje osoby podejmuj¹cej decyzje i osób towarzysz¹cych (podwykonawców
zadañ), odpowiednie zaplecze techniczno-finansowe (np. komputery, bazy danych), narzêdzia wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji (np. konkretnie dedykowane systemy
wspomagaj¹ce decyzje).
Wed³ug Griffina [2000] na ca³y proces podejmowania decyzji sk³ada siê rozpoznawanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, zidentyfikowanie alternatyw, wybór najlepszej z nich i wprowadzenie jej w ¿ycie. Decyzje podejmowane s¹ w ró¿nych warunkach zwi¹zanych z otoczeniem decydenta. Wed³ug m.in. Griffina [2000], Knosali [2005]
oraz Stonera i Wankela [1994] osoba podejmuj¹c¹ decyzje dzia³a w warunkach: pewnoci, ryzyka i niepewnoci, a poziom niejasnoci i niebezpieczeñstwo podjêcia b³êdnych
decyzji mo¿na okreliæ na poziomach: niskim, rednim oraz wysokim.
Wed³ug Griffina [2000] stan pewnoci to sytuacja, w której podejmuj¹cy decyzjê zna
z rozs¹dnym zakresem pewnoci dostêpne warianty wyboru oraz ich warunki. W takiej sytuacji decydent ma niskie prawdopodobieñstwo pope³nienia b³êdu, poniewa¿ wiemy, co
stanie siê w przysz³oci. Stan ryzyka to z kolei taka sytuacja, w której dostêpnoæ poszczególnych mo¿liwoci i zwi¹zane z ka¿d¹ z nich potencjalne korzyci i koszty s¹ znane
z pewnym szacunkowym prawdopodobieñstwem. Stan niepewnoci natomiast to sytuacja,
w której decydent nie zna wszystkich mo¿liwoci wyboru, ryzyka oraz konsekwencji.
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W ci¹g³ym procesie podejmowania decyzji niezbêdne jest wykorzystanie odpowiednio przygotowanych i opracowanych informacji. Odnosz¹c siê do teorii, mo¿emy wyró¿niæ kilka najczêciej wykorzystywanych technik podejmowania decyzji, które Simon
[1997] podzieli³ na techniki tradycyjne i nowoczesne. Do tradycyjnych autor zalicza:
 zwyczaj;
 rutynê biurow¹  standardowe procedury;
 strukturê organizacyjn¹  wspólne oczekiwania,
 system celów ni¿szego rzêdu; os¹d  intuicjê i twórczoæ;
 regu³y robocze;
 dobór i szkolenie pracowników.
Jako techniki klasyfikuje nowoczesne badania operacyjne:
 analizê matematyczn¹, modele i symulacjê komputerow¹;
 przetwarzanie danych;
 techniki heurystyczne  szkolenia podejmuj¹cych decyzje i konstruowanie heurystycznych programów komputerowych.
Stosowanie ró¿nego rodzaju z³o¿onych procedur w odniesieniu do kszta³towania
bezpieczeñstwa przestrzeni powinno byæ uzupe³nione o zastosowanie tzw. systemów
wspomagania decyzji (DSS). Systemy wspomagania decyzji [Górniak-Zimroz 2007]
s¹ stosowane na obszarach, w których potrzebne jest pozyskanie danych przestrzennych i innych, w tym dowiadczenia i wiedzy ekspertów z analizowanej dziedziny lub
z innych dziedzin do rozpatrzenia zadañ szczególnie z³o¿onych i do rozwi¹zania problemów. Szerokie zastosowanie znajduj¹ tu metody oparte na:
 teorii zbiorów rozmytych (TZR),
 teorii zbiorów przybli¿onych (TZP).
TZR oraz TZP znalaz³y zastosowanie g³ównie w rozwi¹zywaniu problemów decyzyjnych, optymalizacji, klasyfikacji oraz sterowania.
TEORIA ZBIORÓW ROZMYTYCH
Podstawa do powstania i rozwoju teorii zbiorów rozmytych wynika³a z potrzeby opisania z³o¿onych zjawisk i s³abo zdefiniowanych pojêæ, trudnych do opisania za pomoc¹
klasycznego modelu matematycznego. Nazwa logika rozmyta bierze siê z powszechnie
przyjêtej interpretacji, wed³ug której nieklasyczne wartoci logiczne odpowiadaj¹ prawdziwoci pojêæ wystêpuj¹cych w jêzyku naturalnym, których znaczenie jest zwykle nieostre. Twórca tej teorii Zadech [1973] zak³ada³, ¿e w miarê wzrostu z³o¿onoci systemu
nasza zdolnoæ do formu³owania istotnych stwierdzeñ dotycz¹cych jego zachowania
maleje, osi¹gaj¹c w koñcu próg, poza którym precyzja i istotnoæ staj¹ siê cechami wzajemnie prawie siê wykluczaj¹cymi.
W klasycznej teorii zbiorów Cantora za³o¿ono, ze dowolny element nale¿y (prawda)
lub nie nale¿y (fa³sz) do danego zbioru. Ostra relacja przynale¿noci nie przewiduje sytuacji poredniej. Teoria zbiorów rozmytych pozwala na generalizacjê informacji zwi¹zanych z niepewnoci¹ i niedok³adnoci¹ opisu i wprowadza pojêcie czêciowej prawdy oraz
czêciowego fa³szu. Logika rozmyta poza wartoci¹ prawdy (1) i fa³szu (0) dopuszcza
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wartoci porednie (pó³prawdy, niemal fa³sz) reprezentowane przez liczby u³amkowe.
W najprostszym ujêciu logika rozmyta, oprócz dwóch wartoci logicznych, którym w klasycznej teorii odpowiada prawda (1) i fa³sz (0), dopuszcza istnienie nieskoñczenie wielu
wartoci, przyjmuj¹c, ¿e ka¿da liczba rzeczywista z przedzia³u od 0 do 1 mo¿e byæ tak¹
wartoci¹. Oznacza to, ¿e ka¿dy element mo¿e nale¿eæ, nie nale¿eæ lub czêciowo nale¿eæ
do pewnego zbioru, a przynale¿noæ tê mo¿na wyraziæ za pomoc¹ liczby rzeczywistej
z przedzia³u [0,1].
Zastosowanie zbiorów rozmytych umo¿liwia stworzenie rozmytego modelu systemu
reprezentuj¹cego istotne cechy za pomoc¹ teorii zbiorów rozmytych. Systemy rozmyte,
opieraj¹c siê na zbiorach rozmytych zamiast na liczbach, umo¿liwiaj¹ uogólnianie informacji.
Wnioskowanie (modelowanie) rozmyte polega na przetworzeniu zmiennych ilociowych na pojêcia lingwistyczne, nastêpnie modelowaniu systemu na podstawie bazy regu³, która mo¿e odzwierciedlaæ nasz¹ wiedzê o systemie, a na koniec przetworzeniu
wyjæ z powrotem na zmienne ilociowe.
Praca systemu decyzyjnego opartego na logice rozmytej zale¿y od definicji regu³ rozmytych, które s¹ zawarte w bazie regu³. Regu³y te maj¹ postaæ IF
AND
THEN, np.:
IF a is A1 AND b is B1 THEN c is C1
IF a is A2 AND b is NOT B2 THEN c is C2
gdzie a, b, c s¹ tzw. zmiennymi lingwistycznymi, natomiast A1, , C2 s¹ podzbiorami
rozmytymi. Istotn¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ regu³y rozmyte od klasycznych regu³ typu IF
THEN (jeli
to ) jest wykorzystanie zmiennych opisuj¹cych zbiory rozmyte, wystêpowanie mechanizmu okrelaj¹cego stopieñ przynale¿noci elementu do zbioru oraz wykorzystanie operacji na zbiorach rozmytych.
Regu³y, których przes³anki lub wnioski wyra¿one s¹ w jêzyku zbiorów rozmytych:
Je¿eli x jest ma³e i y jest rednie, to uruchom alarm.
Je¿eli x jest ma³e i y jest ma³e, to ustaw z na du¿e.
Je¿eli x jest du¿e, to ustaw z na ma³e.
maj¹ daleko id¹ce konsekwencje w procesie wnioskowania.
Szerokie zastosowanie logiki rozmytej w definiowaniu ma³o precyzyjnych pojêæ o nieostrych granicach polega na wykorzystaniu rozmytych funkcji przynale¿noci do zbiorów. Od lat 70. zaczêto wykorzystywaæ teoriê zbiorów rozmytych nie tylko w przemyle
i automatyce, ale tak¿e w produktach powszechnego u¿ytku, jak np.: w sprzêtach gospodarstwa domowego, elektroniki u¿ytkowej oraz w dziedzinach nietechnicznych, jak np.
w medycynie i w informatyce. Zastosowanie logiki rozmytej nie ogranicza siê jedynie do
uk³adów sterowania. Za jej pomoc¹ mo¿na opisaæ niemal ka¿dy system, niezale¿nie od
tego, czy bêd¹ to zagadnienia z fizyki, ekonomii czy gospodarki przestrzennej; z logiki
rozmytej mo¿na równie¿ skorzystaæ w dziedzinach, w których przydatne jest matematyczne wspomaganie procesów decyzyjnych. Oparte na logice rozmytej aplikacje znalaz³y zastosowanie w finansach, geografii, filozofii, ekologii, rolnictwie, meteorologii, atomistyce,
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a nawet w etyce. Je¿eli niepewnoæ decyzji dotyczy wielu elementów sytuacji decyzyjnej
(np. pojawienia siê i znaczenia zdarzeñ, u¿ytecznoci i decyzji, kryteriów itp.), to celowe
wydaje siê zastosowanie metod opartych na teorii zbiorów rozmytych.
TEORIA ZBIORÓW PRZYBLI¯ONYCH
Kolejn¹ metod¹, w której uwzglêdniono specyfikê informacji, jest metoda oparta
na teorii zbiorów przybli¿onych. Teoria ta, stworzona przez polskiego informatyka
prof. Zdzis³awa Pawlaka, jest wykorzystywana do badania nieprecyzyjnoci, ogólnikowoci i niepewnoci w procesie analizy danych, które to cechy pojawiaj¹ siê w procesach decyzyjnych. Teoria zbiorów przybli¿onych jest jedn¹ z najszybciej rozwijaj¹cych
siê dziedzin sztucznej inteligencji z uwagi na to, ¿e jest wa¿nym narzêdziem w procesie
eksploracji danych (data mining). Jej g³ówn¹ zalet¹ jest formalne, logiczne ujêcie ca³okszta³tu zjawisk zwi¹zanych z przetwarzaniem wiedzy i wnioskowaniem o obiektach.
Zbiory przybli¿one wykorzystywane s¹ jako metodologia w procesie odkrywania wiedzy
w bazach danych, który jest zazwyczaj procesem iteracyjnym oraz interakcyjnym (z wieloma decyzjami podejmowanymi przez u¿ytkownika). Obecnie wykorzystywana jest zarówno w medycynie, jak i w farmakologii, ekonomii, bankowoci, chemii, socjologii, akustyce, lingwistyce, in¿ynierii ogólnej, neuroin¿ynierii i diagnostyce maszyn. W ostatnich
latach pojawi³y siê tak¿e opracowania dotycz¹ce jej zastosowañ w gospodarce przestrzennej m.in. w pracach: dAmato [2008], Kotkowskiego i Ratajczaka [2002], Renigier-Bi³ozor [2008], Renigier-Bi³ozor i Bi³ozora [2008]. Metoda ta stanowi znakomit¹ podstawê teoretyczn¹ do rozwi¹zywania problemów dotycz¹cych inteligentnych systemów decyzyjnych. Koncentruje siê na dostarczaniu ogromnym zbiorom danych niezbêdnych
formu³, regu³ oraz informacji. Specyfika eksploracji danych obejmuje m.in.:
 niejednorodnoæ obiektów;
 zró¿nicowany dostêp do informacji;
 szum informacyjny, b³êdy pomiaru, brak informacji;
 brak znajomoci zale¿noci miêdzy obiektami;
 multikryterialnoæ problemów;
 brak unifikacji procedur strategicznych decyzji.
ZA£O¯ENIA SYSTEMU WSPOMAGANIA PODEJMOWANIA DECYZJI
Z WYKORZYSTANIEM TEORII ZBIORÓW ROZMYTYCH ORAZ TEORII
ZBIORÓW PRZYBLI¯ONYCH
Przyk³adowy algorytm decyzyjny w rozwi¹zywaniu problemów decyzyjnych:
1. Zdefiniowanie problemu.
2. Zebranie informacji o obiektach i ustalenie dziedzin poszczególnych atrybutów.
3. Zbudowanie tablicy decyzyjnej.
4. Wyznaczenie regu³ decyzyjnych na podstawie tablicy decyzyjnej.
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5. Podzia³ zbioru obserwacji z tablicy decyzyjnej na klasy abstrakcji wzglêdem:
a) atrybutu decyzyjnego,
b) okrelonych konfiguracji atrybutów warunkowych
6. Obliczenie jakoci i dok³adnoci aproksymacji wczeniej wyznaczonych zbiorów.
7. Wyznaczenie reduktów i rdzenia zbioru atrybutów.
8. Utworzenie modelu wnioskowania na podstawie rdzenia zbioru atrybutów warunkowych.
W celu przedstawienia zarysu procedury ustalania wspó³czynników wagowych
cech przestrzeni do okrelania mo¿liwych zagro¿eñ, poszczególne fragmenty przestrzeni
zostaj¹ opisane minimalnym zbiorem atrybutów, który jest najczêciej brany pod uwagê
w czasie okrelania zagro¿eñ. Cechy przestrzeni oznaczone kolejno c1, c2, c3, c4,
c5, c6 (tabela 1) s¹ atrybutami warunkowymi. Atrybutem decyzyjnym oznaczonym  d
jest rodzaj zagro¿enia.
Tabela 1. Zestawienie atrybutów przyjêtych do badañ i ich dziedziny
Table 1. Summary attributes adopted for research and field
Ukszta³towanie
terenu 
spadki
Landform
features 
drops
(?1)

Zabudowa
Zabudowa
wielorodzin- jednorodzinna
Infrastruk stopieñ
na  stopieñ
tura techzainwestozainwestoniczna
wania
wania
Technical
Multi- family Single- family
Infrastructhouses 
buildings 
ure
investment
the level of
(?4)
grade
investment
(?3)
(?2)

03%  1

Niski  1
Low  1

Nisko  1
Low  1

36%  2

redni  2
Average  2

redni 2
Average  2

610%  3

Wysoki  3
High  3

Wysoki  3
High  3

Brak  1
Lack  1

Infrastruktura krytyczna
Critical
infrastructure
(?5)
Brak  1
Lack  1

Niepe³na 2 Niepe³na  2
Incomplete Incomplete 
2
2

Pe³na 3
Full  3

Pe³na  3
Full  3

...
(?6)

Rodzaj zagro¿enia
(@)

1. Powodzie  Flood.
2. Anomalie pogodowe 
Weather anomalies
3. Zagro¿enia chemiczno- ekologiczne  Environmental
chemical hazards
4. Zagro¿enia radiacyjne 
Radiation risks
5. Zagro¿enia biologiczne 
Biological hazards
6. Po¿ary  Fires
7. Awarie  Failures
8. Katastrofy  Crash
9. Wypadki lotnicze  Air
accidents
10. Zagro¿enia terrorystyczne 
Terrorist threats
11. Zagro¿enia porz¹dku
publicznego  Threat to public
12.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Renigier-Bi³ozor i Bi³ozora [2009]
Source: Own study on the basis of Renigier-Bi³ozor and Bi³ozor [2009]
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Szczegó³owa analiza stopnia wystêpowania atrybutów warunkowych umo¿liwia
stworzenie tzw. tablicy decyzyjnej (tab. 2) oraz ustalenie regu³ decyzyjnych:
Tabela 2. Przyk³ad tablicy decyzyjnej
Table 2. An example of the decision-making table

Obszar badañ
The study area

Atrybuty
Attributes

Atrybut decyzyjny
Attribute decision- making

?1

?2

?3

?4

?5

1

3

1

2

3

3

2

3

1

2

3

3

1

3

2

1

2

3

3

2

4

4

2

1

2

2

2

5

4

2

1

2

2

3

1

6

3

1

2

3

3

4

7

3

1

2

3

3

5

8

4

2

1

2

2

5

9

2

1

2

3

3

6

...

...

...

...

...

...

...

ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

je¿eli (c1 = 3) i (c2 = 1) i (c3 = 2) i (c4 = 2) i (c5 = 2) to (d = 1)
je¿eli (c1 = 2) i (c2 = 1) i (c3 = 2) i (c4 = 3) i (c5 = 3) to (d = 1)
je¿eli (c1 = 1) i (c2 = 1) i (c3 = 1) i (c4 = 2) i (c5 = 1) to (d = 2)
je¿eli (c1 = 3) i (c2 = 1) i (c3 = 2) i (c4 = 1) i (c5 = 3) to (d = 2)
je¿eli (c1 = 1) i (c2 = 2) i (c3 = 1) i (c4 = 1) i (c5 = 3) to (d = 3)
je¿eli (c1 = 2) i (c2 = 1) i (c3 = 2) i (c4 = 4) i (c5 = 3) to (d = 3).
Prezentowana procedura umo¿liwia równie¿ redukcjê zbêdnych atrybutów informacyjnych, a co za tym idzie, wy³onienie najistotniejszych atrybutów warunkowych niezbêdnych do podjêcia w³aciwej decyzji w poszczególnych podgrupach decyzyjnych.
Równoczenie jest mo¿liwe wyznaczenie atrybutów istotnych, z punktu widzenia ca³ego
zbioru danych, wtedy wskaniki jakociowe nale¿y obliczyæ dla wszystkich obiektów
analizowanego zjawiska, bez podzia³u na podgrupy decyzyjne, jednak bardziej celowe
i precyzyjniejsze wydaje siê wyznaczenie istotnych atrybutów dla poszczególnych klas
atrybutu decyzyjnego (tab. 3) [Renigier-Bi³ozor 2009].
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PRZYK£AD REDUKCJI ZBÊDNYCH ATRYBUTÓW
Redukt. Zbiór nazywamy reduktem wzglêdnym P ze wzglêdu na B (B-reduktem P) je¿eli R jest najmniejszym (w sensie zawierania siê zbiorów) B-niezale¿nym podzbiorem P.
Rdzeñ. Zbiór wszystkich nieusuwalnych atrybutów z P nazywa siê rdzeniem P i jest
oznaczany CORE (P)  istotnoæ atrybutów wzglêdem decyzji.
Tabela 3. Wp³yw atrybutów warunkowych na C-klasyfikacjê klas atrybutu decyzyjnego d
Table 3. Effect of conditional attributes C-class classification decision attribute d
Rdzeñ systemu
The core of the
system

Usuwany atrybut warunkowy
Conditional attribute removed

Nr atrybutu
Decyzyjnego
No attribute
decision- making

¯aden
no

c1

c2

c3

c4

c5

c2, c4, c5
11/11

1

11/11

11/11

8/13

11/11

3/16

8/14

2

7/7

7/7

4/12

7/7

5/12

5/9

7/7

3

12/12

12/12

10/13

12/12

9/15

7/17

12/12

gC (U / INDTD(d))

1

1

0,73

1

0,57

0,67

1

ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

Mo¿liwe jest równie¿ okrelanie istotnoci wp³ywu atrybutów analizowanej przestrzeni na powstawanie mo¿liwych zagro¿eñ po wprowadzeniu wartociowanej relacji tolerancji, która pozwala na wyznaczenie górnej i dolnej aproksymacji zbioru z ró¿nym stopniem
relacji nierozró¿nialnoci (tab. 4) oraz zbudowanie modelu wnioskowania  drzewa decyzyjnego (rys. 3).
Tabela 4. Rdzeñ atrybutów decyzyjnych
Table 4. The core attributes of decision-making
Nr atrybutu
decyzyjnego
No attribute
decision- making

Ukszta³towanie
terenu (?1)
Landform
(?1)

Zabudowa
wielorodzinna 
stopieñ zainwestowania towania (?2)
Multi- family buildings
 the level of
investment (?2)

Zabudowa
jednorodzinna 
stopieñ zainwestowania (?3)
Single- family
houses  investment grade (?3)

Infrastruktura
techniczna (?4)
Technical
Infrastructure
(?4)

Infrastruktura
krytyczna
(?5)
Critical
infrastructure
(?5)

1

X

X





X



2

X

X

X

X

X



3

X

X

X



X



4

X

X

X



X



5

X

X

X

X

X

6



X

X







7



X

X



X



8

X

X









9













ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study
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Rys. 1. Budowa modelu wnioskowania  drzewa decyzyjnego: T  tak (yes), N  nie (no)
Fig. 1. Build a model of reasoning  decision tree: T  yes, N  no
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

PODSUMOWANIE
Przedstawiona przez autorów metoda pozwala na ustalenie wp³ywu poszczególnych
atrybutów przestrzeni na wystêpowanie poszczególnych zagro¿eñ i sytuacji kryzysowych bez budowania specjalnych modeli. Opracowuj¹c systemy wspomagania podejmowania decyzji z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych oraz teorii zbiorów przybli¿onych w procesie kszta³towania bezpieczeñstwa przestrzeni mo¿emy:
 okreliæ cech przestrzeni wywo³uj¹cych zagro¿enia (sytuacje kryzysowe)  przypisanie
konkretnym zagro¿eniom najistotniejszych cech przestrzeni  cech dodatnich i ujemnych;
 okreliæ wzajemne zwi¹zki i korelacje poszczególnych cech przestrzeni wywo³uj¹cych
zagro¿enia;
 okreliæ stopnie przynale¿noci poszczególnych cech przestrzeni do konkretnych zagro¿eñ;
 opracowaæ rozmyte zbiorów geoinformacji wykorzystywane w zarz¹dzaniu przestrzeni¹ w sytuacjach kryzysowych;
 okreliæ istotnoci atrybutów przestrzeni wywo³uj¹cych zagro¿enia dan¹ sytuacj¹ kryzysow¹;
 wykorzystaæ przybli¿one procedury decyzyjne w zarz¹dzaniu kryzysowym.
Stosowanie metod opartych na zbiorach rozmytych i przybli¿onych nie niesie ze
sob¹ ograniczeñ ilociowych prób reprezentatywnych danych, dane nie musz¹ spe³niaæ
wymagañ formalnych narzuconych przez próby statystyczne. W metodach tych analizuje siê znaczenie danych i bazuje na bardzo elastycznych ocenach badanych obiektów
lub mo¿liwa jest równie¿ eksploracja danych zarówno ilociowych, jaki i jakociowych
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oraz bezporednia interpretacja otrzymanych wyników. Otrzymujemy efektywne i wydajne
algorytmy do poszukiwania ukrytych cech charakterystycznych dla okrelonych danych. Zastosowanie metodologii zbiorów rozmytych oraz przybli¿onych pozwala okreliæ
minimalne zbiory danych (minimalizacja danych), istotnoæ atrybutów, umo¿liwia tworzenie regu³ decyzyjnych, które mog¹ zostaæ wykorzystane do tworzenia systemów eksperckich, umo¿liwia tworzenie systemów do podejmowania strategicznych decyzji w zakresie, pozwala na wykrycie regu³ i obserwacji w zbiorach danych oraz umo¿liwia
pog³êbion¹ preselekcjê danych, które mog¹ byæ wykorzystywane w budowie ró¿nego
typu modeli.
PIMIENNICTWO
dAmato M., 2008. Rough set theory as property valuation methodology: The whole story. Mass
appraisal methods. An international perspective for property valuers. Praca zbiorowa pod
red. Tom Kauko i Maurizio dAmato. Wyd. Blackwell Publishing. Oxford. RICS Research.
Griffin R.W., 2000. Podstawy zarz¹dzania organizacjami. PWN, Warszawa.
Górniak-Zimroz J., 2007. Wykorzystanie systemów wspomagania decyzji w gospodarce odpadami. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wroc³awskiej nr 118. Studia i Materia³y,
nr 33.
Knosala E., 2005. Zarys nauki administracji. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
Kotkowski B., Ratajczak W., 2002. Zbiory przybli¿one w analizie danych geograficznych. Mo¿liwoci i ograniczenia zastosowañ metod badawczych w geografii spo³eczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, red. H. Rogacki. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznañ,
s. 3544.
Rao C.R., 1994. Statystyka i prawda, PWN.
Renigier-Bi³ozor M., 2008. Zastosowanie teorii zbiorów przybli¿onych do masowej wyceny
nieruchomoci na ma³ych rynkach. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 7(3), 3551.
Renigier-Bi³ozor M., Bi³ozor A., 2008. Zastosowanie teorii zbiorów przybli¿onych (rough set)
i teorii zbiorów rozmytych (fuzzy set) w gospodarce przestrzennej. Nowe kierunki i metody
w analizie regionalnej. Biuletyn Instytutu Geografii Spo³eczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej UAM w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 3.
Renigier-Bi³ozor M., Bi³ozor A., 2009. Alternatywna procedura ustalania wspó³czynników wagowych cech przestrzeni przy ustalaniu funkcji obszaru, Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 8(3), 2939.
Renigier-Bi³ozor M., Bi³ozor A., 2009. Procedura okrelania istotnoci wp³ywu atrybutów nieruchomoci z wykorzystaniem teorii zbiorów przybli¿onych, Przegl¹d Geodezyjny 6.
Simon H., 1997. The new science of managenet deccision, wyd. Englewood Cliffs, Nowy Jork.
Stoner J.A.F., Wankel Ch., 1994. Kierowanie. PWE, Warszawa.
Zadeh L., 1973. Otulina of a new approach to the analysis of complex system and decision
processes. IEEE Trans. On Systems, Man, and Cybernetics, 3, s. 2844.

Acta Sci. Pol.

Opracowanie systemu wspomagania podejmowania decyzji...

77

ELABORATION OF DECISION SUPPORT SYSTEM USING FUZZY SET THEORY
AND ROUGH SET THEORY IN THE DEVELOPMENT OF THE LAND SECURITY
Abstract. Paper introduces the problems of methods based on the rough set theory and
fuzzy set theory in the context of their utilization to shaping of the land security. In the
elaboration was presented main assumptions and definitions connected with an
application of rough set theory (and value tolerance relation) and fuzzy set, as the
starting point to the elaboration of effective decision-making procedures connected with
the proper shaping of the safe area.
Key words: rought set theory (RST), value tolerance relation (VTR), decision-making
problems, fuzzy set
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GIS W ANALIZIE KRYMINALNEJ  PRAKTYCZNY WYMIAR SPRAW
REALIZOWANYCH W WYDZIALE WYWIADU KRYMINALNEGO KOMENDY
WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAÑSKU

Krystian Wojciechowski1, Maciej Hausman2
1Komenda Wojewódzka Policji w Gdañsku
2Wy¿sza Szko³a Policji w Szczytnie

Streszczenie. Analiza geoprzestrzenna, a zw³aszcza wykorzystanie w tym celu narzêdzi analitycznych, wkracza wspó³czenie w coraz wiêkszym stopniu w sferê dzia³añ
s³u¿b odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo pañstwa. W analizie kryminalnej wykorzystuje siê coraz czêciej aplikacje do analiz geoprzestrzennych, a niektóre jednostki policji
maj¹ kilkuletnie dowiadczenie w tym zakresie. W artykule przedstawiono przyk³ady
spraw i analiz prowadzonych w Wydziale Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdañsku, w których analiza geoprzestrzenna odegra³a istotn¹ rolê.
Ukazano jej praktyczny wymiar, artyku³ jest prób¹ podzielenia siê dowiadczeniami
i przemyleniami na ten temat.
S³owa kluczowe: analiza kryminalna, analiza geoprzestrzenna, GIS, policja

WPROWADZENIE
Bezpieczeñstwo mo¿e byæ rozumiane jako stan, czyli co, co jest w danym miejscu
i czasie, mo¿na równie¿ myleæ o nim jako o procesie, czyli o czym, co siê zmienia i staje siê wraz z up³ywem czasu zmian¹ miejsca w przestrzeni [Winiewski 2011]. Inaczej
mówi¹c, bezpieczeñstwo mo¿na opisaæ statycznie lub dynamicznie. Nale¿y je postrzegaæ
tak¿e w kontekcie ka¿dej sfery ¿ycia i to zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i spo³eczeñstwa. Zapewnienie bezpieczeñstwa jest wiêc wypadkow¹ wszystkich czynników okrelaj¹cych szeroko rozumiany podmiot b¹d obszar zagro¿enia i podjêtych
w tym obszarze dzia³añ. Maj¹ one na celu zapobieganie czy zminimalizowanie naruszeñ bezpieczeñstwa lub zmierzaj¹ do wyjanienia stanu faktycznego, je¿eli naruszenie
ju¿ nast¹pi³o.
Adres do korespondencji  Corresponding author: Krystian Wojciechowski, Komenda
Wojewódzka Policji w Gdañsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdañsk,
e-mail: kwojciechowski@pomorska.policja.gd.pl
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Podmiotem najczêciej kojarzonym z pojêciem bezpieczeñstwa b¹d obowi¹zkiem jego
zapewnienia jest Policja jako instytucja prawnie powo³ana i zobligowana do takich dzia³añ, wyposa¿ona w instrumenty prawne, organizacyjne i sprzêtowe.
Wykorzystywanie w Policji specjalistycznego oprogramowania analitycznego dedykowanego analizie kryminalnej jest zjawiskiem powszechnie znanym, natomiast doskona³ym przyk³adem wykorzystania cywilnych instrumentów w pracy Policji s¹ aplikacje
dotycz¹ce rodowiska GIS. W dalszej czêci artyku³u przedstawiono dowiadczenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdañsku w tym zakresie.
W 2006 r., dziêki dofinansowaniu samorz¹du województwa pomorskiego, mo¿liwe
by³o zakupienie stanowiska z oprogramowaniem jednego z wiod¹cych producentów.
Zdecydowano siê na ten standard oprogramowania z dwóch powodów: po pierwsze
wszystkie urzêdy (UM w Gdañsku, UW w Gdañsku, WODGiK w Gdañsku) oraz s³u¿by 
np. Stra¿ Po¿arna pracuj¹ na identycznej platformie programowej  pozwala to bezproblemowo wymieniaæ materia³y kartograficzne w ramach wspó³pracy i na³o¿onych na podmioty zadañ, po drugie zalet¹ tego oprogramowania jest stosunkowo ³atwy dostêp do
materia³ów szkoleniowych oraz wsparcie techniczne i merytoryczne ze strony jego producenta.
Od ponad szeciu lat w Wydziale Wywiadu Kryminalnego w Gdañsku wykonywane
s¹ analizy kryminalne ca³ociowo lub czêciowo oparte na rodowisku geograficznym,
oznacza to lepsz¹ jakoæ wnioskowania oraz bardziej czytelne i lepiej ,,przemawiaj¹ce
do odbiorcy produkty analizy. Wczeniej wykonywano takie analizy, stosuj¹c doæ cha³upnicze metody, by³y to czynnoci niezmiernie pracoch³onne i czasoch³onne.
Powiêcono kilka miesiêcy na wdro¿enie technologii GIS. Pocz¹tkowo prace analityczne ogranicza³y siê do stosunkowo prostych odwzorowañ przebiegu wydarzeñ lub
wykorzystania geokodowanych danych masowych.
Analiza, która pokaza³a, jak du¿y potencja³ wizualizacyjny niesie za sob¹ prezentacja
danych na mapie, dotyczy³a kradzie¿y samochodów ciê¿arowych. Sprawcy dzia³ali na
tyle sprawnie, ¿e pocz¹tkowo trudno by³o udowodniæ im dokonanie przestêpstw. Kiedy
dosz³o do ich zatrzymania, okaza³o siê, ¿e mo¿liwe jest ustalenie, jakimi samochodami
osobowymi poruszali siê, prowadz¹c rozpoznanie przed kradzie¿¹. By³y to samochody
osobowe z wypo¿yczalni, kilka z nich by³o monitorowanych. Wiêkszoæ skradzionych
ciê¿arówek tak¿e mia³a wbudowane modu³y monitoruj¹ce GPS. Dziêki na³o¿eniu na mapê
tras obu pojazdów (wypo¿yczonego i skradzionego), uzyskano dok³adny materia³ ilustruj¹cy przebieg przygotowañ, kradzie¿y i dróg ucieczki (rys. 1). Systemy GPS monitoruj¹ce pojazdy zapisywa³y ich lokalizacjê z podobn¹ dok³adnoci¹, ale tak¿e, co wa¿ne,
korzysta³y z tego samego wzorca czasu.
Mo¿liwoæ dok³adnego okrelenia czasu zdarzenia jest niezmiernie istotnym elementem dla analityka czy te¿ prowadz¹cego czynnoci ledcze. a gdy do tego mamy jeszcze
po³o¿enie obiektu, lista mo¿liwoci dowodowych znacznie wzrasta. Dziêki temu mo¿na
ustaliæ np. dodatkowych wiadków zdarzenia.
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Rys. 1. Trasa przemieszczania siê pojazdów
Fig. 1. Route of wehicles move
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

W pierwszej analizie ujawniono wagê i koniecznoæ posiadania odpowiednich map.
Brak profesjonalnego zasobu kartograficznego stanowi³ w pierwszym okresie powa¿n¹
przeszkodê. Nie sposób by³o przedstawiæ przed s¹dem analizy danych wizualizowanych
na samodzielnie zeskanowanych mapach.
Mimo ¿e mo¿na by³o spotykaæ w aktach spraw tak wykonywane analizy bieg³ych,
od pocz¹tku uznano, ¿e podstawê pracy analitycznej powinien stanowiæ profesjonalny
zestaw map. Dziêki przychylnoci w³adz wojewódzkich uzyskano nieodp³atnie na potrzeby policji mapy topograficzne, ortofotomapy oraz tzw. mapê cyfrow¹ sk³adaj¹c¹ siê
warstw tematycznych. Zasób ten, na bie¿¹co aktualizowany, stanowi podstawê w pracach analitycznych wykonywanych przez Wydzia³ Wywiadu Kryminalnego KWP
w Gdañsku. Szczególnie przydatne okazuj¹ siê ortofotomapy, na które po naniesieniu
siatki dróg lub zapisów z urz¹dzeñ GPS (u¿ywanych np. w trakcie eksperymentu procesowego), lub te¿ geotagowanych fotografii miejsca zdarzenia, otrzymuje siê idealn¹
mapê ³¹cz¹c¹ materia³ pogl¹dowy z analitycznym.
Ortofotomapy okaza³y siê idealnym podk³adem do kolejnej analizowanej sprawy. Dotyczy³a ona wielokrotnych kradzie¿y gazu LPG, których mieli dokonywaæ kierowcy cystern rozwo¿¹cych gaz. Kierowcy wykorzystywali fakt, ¿e ze zbiornika nigdy nie wypompowywano ca³ego gazu, a po odpowiednim ustawieniu urz¹dzeñ mierz¹cych jego poziom,
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mogli ukryæ wydatek paliwa. Zanim w³aciciele przedsiêbiorstwa z³o¿yli zawiadomienie
o przestêpstwie, zlecili prywatnemu detektywowi zamontowanie w kilku ciê¿arówkach urz¹dzeñ rejestruj¹cych trasê w oparciu o zapis GPS. Materia³ ten trafi³ do analizy wraz z oko³o
czterema tysi¹cami tarcz tachograficznych i ponad 1600 listami przewozowymi.
Celem analizy by³o odtworzenie rzeczywistych tras ciê¿arówek rozwo¿¹cych gaz LPG
oraz wskazanie miejsca jego zrzutu i ustalenie niezgodnoci miêdzy zapisem GPS a tachografem. Materia³ ten mia³ stanowiæ podstawê do formu³owania zarzutów wobec
sprawców.
Jak ustalono, zrzut paliwa zajmowa³ obs³udze cysterny oko³o 20 minut. Postoje na
trasie, które trwa³y wiêcej minut, by³y wiêc szczególnie analizowane. Okaza³o siê, ¿e niemal ka¿da trasa zapisana przez rejestrator GPS ró¿ni siê od zapisanej w tachografie i od
dokumentacji sporz¹dzanej przez kierowców, a tak¿e odbiega od dokumentacji handlowej
firmy. Mo¿na by³o sformu³owaæ pierwszy wniosek: niektórzy z legalnych odbiorców
gazu kupowali nadwy¿ki paliwa nielegalnie wygospodarowane przez kierowców. W miejscach odbioru paliwa po wypompowaniu gazu zakupionego przez odbiorcê silniki pojazdów nadal pracowa³y na wysokich obrotach w czasie postoju (porównano tachografy
z dokumentacj¹ handlow¹), wiadczy³o to o wypompowywaniu paliwa.
Kilka miejsc postojów odbiega³o od tras pokonywanych przez ciê¿arówki przedsiêbiorstwa. W analizie porównawczej wskazañ rejestratorów GPS oraz zapisów tachografów wykazano, i¿ wed³ug wskazañ GPS ciê¿arówka by³a w ruchu. Nie by³o to jednak odzwierciedlone na tarczach tachografów, co uprawdopodobnia³o kolejny wniosek 
kierowcy manipuluj¹ tachografami.
W analizie tej sprawy wykorzystano ortofotomapy o bardzo du¿ej rozdzielczoci, co
umo¿liwi³o precyzyjn¹ wizualizacjê zapisów z rejestratorów GPS. Uda³o siê odtworzyæ
trasy cystern zbaczaj¹cych z g³ównych tras i ustalenie oraz udokumentowanie koñcowych odbiorców paliwa  by³y to zarówno osoby prywatne, jak i ma³e stacje LPG. Okaza³o siê równie¿, ¿e kierowcy zatrzymuj¹ siê na nas³onecznionych parkingach, co mia³o
spowodowaæ zwiêkszenie objêtoci gazu w cysternach i ,,w³aciwe ustawienie mechanizmów kontrolnych i dystrybutora pojazdu. W takich przypadkach oprócz udokumentowania przebiegu zdarzenia, analityk by³ tak¿e w stanie odtworzyæ schemat czynnoci
wykonywanych przez kierowcê.
Analiza danych oparta na mapie pozwoli³a na przedstawienie wniosków dotycz¹cych
zarówno metod dzia³ania sprawców, jaki i pozwoli³a post factum udokumentowaæ przebieg
poszczególnych czynów. Ka¿de z tych zdarzeñ zosta³o zweryfikowane przez policjantów
docieraj¹cych do osób kupuj¹cych nadwy¿ki wygospodarowane przez kierowców. Okazany materia³ analityczny sprawi³, ¿e w wiêkszoci zdecydowali siê na z³o¿enie zeznañ.
Narzêdzia geoanalityczne by³y równie¿ wykorzystane w postêpowaniu dotycz¹cego
napadu na osoby prowadz¹ce kantor wymiany walut. W³aciciel kantoru po zamkniêciu
punktu wraz z ¿on¹ uda³ siê samochodem terenowym do swojego miejsca zamieszkania.
By³a to wie oddalona o oko³o 15 km. Na lenym odcinku drogi samochód zmuszono do
zatrzymania. Ma³¿onków sterroryzowano, skrêpowano i zas³oniêto im oczy. Po przeprowadzeniu do innego samochodu byli oni wo¿eni przez oko³o dwie godziny, a nastêpnie
zostali wyrzuceni na poboczu drogi. Dopiero po oswobodzeniu siê z wiêzów powiadomili policjê.
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W trakcie przes³uchania ma³¿onków ustalono, ¿e sprawcy napadu niewiele odzywali
siê do siebie i nie telefonowali w czasie jazdy. Obydwoje stwierdzili, ¿e samochód porusza³ siê po krêtych i wyboistych drogach. Wa¿ny okaza³ siê fakt, i¿ s³yszeli kilkakrotny
sygna³ nadchodz¹cych wiadomoci SMS i to nie na jeden telefon, poniewa¿ by³y ró¿ne
sygna³y odbioru wiadomoci. Nastêpnego dnia w lesie znaleziono spalon¹ terenówkê
nale¿¹c¹ do w³aciciela kantoru. Po sprawcach nie by³o ladu. Za pomoc¹ mapy cyfrowej wytyczono drogi ³¹cz¹ce znane ze sprawy punkty: adres kantoru, miejsca zamieszkania i odnalezienia ma³¿onków oraz spalenia ich samochodu. Nie uda³o siê precyzyjnie
ustaliæ miejsca, w którym dokonano napadu. W ramach eksperymentu przejechano
samochodem hipotetyczne trasy. Z zeznañ wynika³o, ¿e pojazd prowadzony przez sprawców porusza³ siê wolno, wskazywa³ na to odg³os pracuj¹cego silnika i w miarê stateczne
zachowanie siê pojazdu na licznych zakrêtach. Dziêki wizualizacji tej trasy wiadomo by³o,
w których miejscach nale¿y szukaæ wiadków  istnia³a przecie¿ mo¿liwoæ zapamiêtania np. numerów rejestracyjnych którego z pojazdów, etc. Czêstotliwoæ kontaktów
esemesowych pozwoli³a dok³adnie okreliæ czas podpalenia samochodu w³aciciela kantoru oraz podjêcie przez drugi pojazd osób, które prowadzi³y auto terenowe. Dok³adnie
wizualizowano te¿ trasê, któr¹ przeby³y obie grupy przestêpców do miejsca wspólnego
spotkania. W dalszej analizie wykazano, ¿e sprawcy byli bardzo ostro¿ni. Zdaj¹c sobie
sprawê, ¿e bêd¹ poszukiwani, poruszali siê okrê¿n¹ drog¹. Kamery monitoringu zarejestrowa³y ich pobyt w Koszalinie, w Lêborku, na kilka nastêpnych dni zatrzymali siê
w Gdyni. Dziêki analizie wielu zebranych danych po³¹czonej z wizualizacj¹ na zdjêciach satelitarnych precyzyjnie wytypowano osiedle na obrze¿ach miasta, w którym
sprawcy odpoczywali po skoku. Tam te¿ zostali aresztowani, ale jak siê okaza³o nie
wszyscy. ¯aden z nich nie pochodzi³ z Pomorza. Ich ostro¿na ucieczka z miejsca zdarzenia sugerowa³a, ¿e s¹ profesjonalistami i nie jest to ich pierwszy rozbój. Ta hipoteza
potwierdzi³a siê, gdy przeanalizowano podobne zdarzenia, które mia³y miejsce na Mazowszu.
Wytworzony w tej sprawie bogaty materia³ mapowy pozwoli³ precyzyjnie zaprezentowaæ i weryfikowaæ na bie¿¹co przyjête w ledztwie hipotezy. Szukaj¹c sprawców, którzy
nie pozostawili ¿adnych materialnych ladów, nale¿a³o szczególnie dok³adnie udokumentowaæ poszczególne kroki i hipotezy. By³o to trudne, jednak¿e przygotowana analiza
przekona³a s¹d, który orzek³ winê sprawców.
Zaprezentowane dot¹d przyk³ady analiz kryminalnych wykorzystuj¹cych dane wizualizowane na mapie dotyczy³y konkretnych spraw lub postêpowañ prowadzonych przez
policjê. Specyfika pracy policyjnej warunkuje w³anie takie potrzeby analityczne. Techniki GIS-owe doskonale sprawdzaj¹ siê w analizie poszczególnych przypadków. Warstwowa budowa mapy pozwala na wizualizacjê i analizê zdarzeñ pod wieloma k¹tami. W ten
sposób ³atwo sprawdza siê chocia¿by przyjête w ledztwie hipotezy.
Nie bez znaczenia jest aspekt wizualizacyjny. Jest on nieoceniony w ca³ej analizie
kryminalnej, a istotnym elementem przy prezentacji analiz jest umiejêtne przybli¿enie odbiorcom analizy (w przystêpnej formie) du¿ej liczby danych. W przypadku map ilustruj¹cych przebieg wydarzeñ i zawieraj¹cych ustalenia sprawy pojawia siê automatycznie dodatkowy element wzbogacaj¹cy wymiar praktyczny analizy. Mapa z za³o¿enia dobrze
przemawia do odbiorcy. Funkcjonariusz prowadz¹cy czynnoci, który otrzymuje materia³
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analityczny zobrazowany na mapie, mo¿e w zdecydowanie prostszy sposób planowaæ
dalsze czynnoci. Niejednokrotnie analiza obejmuje rejon dobrze znany prowadz¹cym
sprawê  szczególnie w takim przypadku mapa przemawia za pomoc¹ szczegó³ów. Uruchamiaj¹c wyobraniê przestrzenn¹ odbiorców, wspomaga siê lepsze planowanie dzia³añ.
Omawiaj¹c wykorzystanie analiz w rodowisku geograficznym, nie sposób pomin¹æ
jeszcze jednego wa¿kiego aspektu. Otó¿ analiza geograficzna stanowi bardzo czêsto formê odwzorowania w aktach sprawy stanu otoczenia z chwili zdarzenia. Naturalnie podk³ad mapowy czy te¿ zdjêcie satelitarne nie odnosi siê stricte do momentu zdarzenia, jednak¿e pracuj¹c na w miarê aktualnym zasobie i uzupe³niaj¹c go danymi masowymi,
np. zapisami systemów GPS etc. oraz innymi danymi z akt, przygotowujemy interpretacjê
rzeczywistoci, która w aktach pozostanie na zawsze. Jest to szczególnie po¿yteczne
w sprawach, które z ró¿nych powodów nie zosta³y wykryte. Kiedy najczêciej po kilku
latach powraca siê do sprawy, zwykle zachodz¹ ju¿ w rodowisku spore zmiany. Obserwujemy to szczególnie czêsto w miastach, gdzie procesy modernizacyjne zmieniaj¹ tkankê miejsk¹, czasami diametralnie nawet w przeci¹gu kilku lat. W takim przypadku, gdy
wczeniej wykonano ju¿ analizê geograficzn¹, znacznie ³atwiej odnaleæ siê w realiach
przestêpstwa nowej grupie prowadz¹cej sprawê.
Funkcjonariusze Wydzia³u Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdañsku w ramach wykonywanych analiz kryminalnych kilkakrotnie musieli przygotowaæ analizy geograficzne
w postêpowaniach sprzed nawet dwóch dekad. Taki materia³ oparty by³ na dostêpnym
podk³adzie mapowym z tamtego okresu lub samodzielnie kompilowany na podstawie materia³ów wspó³czesnych i archiwalnych. To drugie rozwi¹zanie jest przydatne, zw³aszcza
gdy zmiany rzeczywistoci nie s¹ du¿e, np. dotycz¹ nazw ulic lub zmiany przeznaczenia
budynków i stosunkowo niewielkiego rozwoju przestrzeni. Jeli z kolei mamy do czynienia z wiêkszymi zmianami  np. czêæ przemys³owa miasta, dawna fabryka zmieniona
w halê targow¹, a nastêpnie wyburzona i dzisiaj na jej miejscu znajduje siê galeria handlowa, to rol¹ analityka jest praca na mo¿liwie bliskim okresowi historii sprawy podk³adzie mapowym. Czêsto podk³ad taki nale¿y przygotowaæ samodzielnie, skanuj¹c stare
mapy. W jednej ze spraw wykorzystano u¿yczone przez Urz¹d Miasta mapy z drugiej
po³owy lat 80. XX w. (rys. 2). Doskonale sprawdzi³y siê w wizualizacji i analizie danych
w ledztwie, które dotyczy³o zabójstwa dokonanego na terenie zdecydowanie odmiennym ówczenie od obrazu dzisiejszego (kompletnie inna funkcja i architektura). Takie
przygotowanie analizy pomog³o policjantom prowadz¹cym sprawê zrozumieæ jej niuanse,
a tak¿e w³aciwie planowaæ czynnoci, np. przes³uchania wiadków.
Specyfik¹ wielu zdarzeñ przestêpczych jest ich, najczêciej wielokrotna, powtarzalnoæ na danym terenie. W takich momentach pojawia siê podstawowe pytanie czy przestêpstw tych dokona³ ten sam sprawca (lub grupa), czy te¿ jest to dzia³anie kilku niezale¿nych osób. Aby odpowiedzieæ na tak postawione pytanie, musimy spróbowaæ
zobrazowaæ zdarzenia na mapie w³aciwej jednostki terytorialnej. W takim przypadku
podstawowymi analizowanymi czynnikami, oprócz modus operandi, s¹ np. dane o dniu
i godzinie przestêpstwa. Budowa tzw. zegara przestêpczoci niejednokrotnie pozwala wskazaæ najbardziej zagro¿one dni tygodnia i pory dnia lub nawet godziny. Zegar
przestêpczoci pozwala wyeliminowaæ z dalszej analizy przestêpstwa dokonane w tym
samym czasie lub w takiej bliskoci czasowej, która uniemo¿liwia przemieszczenie
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Rys. 2. Przyk³ad mapy przygotowywanej do analizy postêpowania z lat 80. XX w.
Fig. 2. Map example prepared for a legal proceedings from 80s of XX century
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przestêpcy z jednego miejsca na drugie. Wielokrotnie zauwa¿yæ mo¿na schematy dzia³ania sprawcy zwi¹zane z jego przyzwyczajeniami np. komunikacyjnymi lub te¿ zwi¹zanymi
z wyborem miejsca przestêpstwa. W ten sposób analityk mo¿e budowaæ przes³anki do
wnioskowania o czasie i miejscu potencjalnych kolejnych ataków.
Podobnie wykorzystuje siê analizê geograficzn¹ w rozpoznawaniu szczególnego
rodzaju przestêpczoci, do której nale¿¹ zdarzenia na tle seksualnym. Sprawcy ich czêsto
dzia³aj¹ w rejonie, który dobrze znaj¹, czuj¹ siê w nim bezpiecznie. Ta swego rodzaju
bezpieczna strefa nie musi ograniczaæ siê tylko do konkretnego kwarta³u ulic, ale mo¿e,
jak by³o to w jednej ze zleconych spraw, oznaczaæ dzia³anie w warunkach urbanistycznie
podobnych. Na zlecenie Policji jednego z miast województwa porównywano kilkanacie
przypadków ataków na m³ode kobiety, które mia³y miejsce na kilku osiedlach. Sprawca
atakowa³ w podobny sposób zawsze na blokowiskach. Celem analizy by³o wskazanie
zdarzeñ, których móg³ dokonaæ ten sam sprawca, oraz uwypuklenie czynników, które pozwol¹ na wytypowanie i ustalenie sprawcy. Tego typu analiza (oprócz czynnoci czysto
technicznych) wymaga³a tak¿e udzia³u psychologa. Jednak¿e ju¿ po prostym naniesieniu
zdarzeñ na mapê pojawia³y siê pierwsze wnioski. Rzeczywicie spora czêæ zdarzeñ nosi³a cechy przestêpstw dokonywanych przez tê sam¹ osobê. Widaæ by³o wyranie ulubione pory dnia i pewien schemat doboru miejsca. Sprawca zawsze wybiera³ blokowiska 
st¹d te¿ p³yn¹³ wniosek, ¿e zapewne jest mieszkañcem takiego osiedla. Na kilku osiedlach nie by³o dot¹d zdarzeñ  mo¿e wiêc sprawca pochodzi z którego z nich? Nale¿a³o siê zastanowiæ wiêc nad mo¿liwociami komunikacyjnymi sprawcy. W zeznaniach
osób nigdy nie pojawi³a siê informacja o jakimkolwiek pojedzie, którym mia³ on siê poruszaæ. Podsunê³o to analitykom pomys³ na skonfrontowanie miejsc przestêpstw z siatk¹
komunikacji miejskiej. Okaza³o siê, ¿e doskonale pasuje ona do schematu dzia³ania
sprawcy. Szczegó³owe porównanie rozk³adów jazdy pozwoli³o wytypowaæ kilkanacie
linii autobusowych, z których móg³ on korzystaæ. Oczywicie nie wszystkie linie autobusowe komunikowa³y ka¿d¹ dzielnicê miasta. Dlatego wyznaczono punkty potencjalnych
przesiadek sprawcy. Tak zbudowana warstwa pozwoli³a tak¿e odpowiedzieæ na pytania
o miejsce zamieszkania sprawcy. Okaza³o siê, ¿e by³ on mieszkañcem jednej z trzech
dzielnic, w których nie zarejestrowano zdarzeñ, a pozosta³e dwie mia³y nieco bardziej
utrudnion¹ komunikacjê. Dalsze czynnoci policyjne w pe³ni potwierdzi³y wnioskowania
analityka.
Innym rodzajem analiz geograficznych przygotowywanych na potrzeby policji s¹
wszelkiego rodzaju mapy zagro¿eñ czêsto stanowi¹ce czêæ lub g³ówny element planowania strategicznego danej jednostki (przyk³adowa mapa  rys. 3). Naturalnie mówi¹c
o planowaniu strategicznym, powinnimy mieæ wiadomoæ skali takiego planowania.
Szczegó³owa mapa zdarzeñ doskonale ilustruje np. ró¿nice miêdzy poszczególnymi dzielnicami miasta lub gminami w powiecie. Znacznie trudniej na szczegó³owej mapie zdarzeñ
opracowywaæ wnioski strategiczne, a wiêc np. zmieniaj¹ce uwarunkowania pe³nienia
s³u¿by na terenie ca³ego województwa. W takiej perspektywie znacznie lepiej wykorzystaæ analizy oparte na statystyce odnosz¹cej siê do poszczególnych jednostek terytorialnych.
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Rys. 3. Mapa zdarzeñ kryminalnych
Fig. 3. Map of criminal occurances
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study

Szczegó³owe analizy przestêpczoci w miastach mog¹ byæ zasilanie z wielu róde³.
Podstawowym ród³em s¹ oczywicie dane policyjne pobierane z systemów i baz danych rejestruj¹cych, ale dodatkowym ród³em danych mog¹ byæ warstwy pozyskiwane
z innych urzêdów lub np. instytucji. Mo¿liwe jest tak¿e wykorzystanie warstw zbudowanych w ramach tzw. map spo³ecznociowych, które zasilane s¹ danymi dostarczanymi
przez cz³onków jednej lub wielu spo³ecznoci. Mog¹ to byæ na przyk³ad dane opisuj¹ce
anonimowe zg³oszenia. Mapa bezpieczeñstwa mo¿e tak¿e informowaæ spo³eczeñstwo
o zagro¿eniach. Tutaj znów liczba i uk³ad warstw s¹ nieograniczone. Na rysunku 4 pokazano mapê informuj¹c¹ o zdarzeniach w Gdañsku.
Przyk³adem takiej analizy, która dla zrozumienia istoty problemu wymaga³a pozyskania warstw z innych instytucji, mo¿e byæ sprawa rosn¹cego w kilku dzielnicach miasta
problemu uszkodzeñ mienia. Notowany wzrost tego typu zdarzeñ wymusi³ sporz¹dzenie
materia³u analitycznego, który mia³ pomoc w wypracowaniu taktyki przeciwdzia³ania podobnym zdarzeniom. Ju¿ wstêpny rozk³ad zdarzeñ i pobie¿na analiza pozwoli³y wykazaæ,
¿e g³ównym celem uszkodzeñ s¹ pojazdy. Do zdarzeñ tak kwalifikowanych dochodzi³o
g³ównie na stosunkowo w¹skich, starych uliczkach. Problemem tej czêci miasta by³y
miejsca parkingowe. Na³o¿enie na mapê planu remontów dróg pokaza³o wyranie zale¿noci miêdzy uszkodzeniami a powodowanymi przez remonty utrudnieniami w parkowaniu
Administratio Locorum 12(1) 2013
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Rys. 4. Propozycja mapy zagro¿eñ zdarzeniami kryminalnymi dla Gdañska
Fig. 4. Proposal of map of crime danger for Gdansk city
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pojazdów. Czêsto dochodzi³o do uszkodzenia pojazdu blokuj¹cego innemu kierowcy
miejsce parkingowe. Zjawisko tak frustrowa³o mieszkañców, ¿e niektórzy posuwali siê do
niszczenia mienia innych osób. Porównanie miejsc wystêpowania uszkodzeñ z siatk¹
wykonanych i planowanych remontów drogowych pozwoli³o na dzia³ania wyprzedzaj¹ce. Przeprowadzone tymczasowe zmiany w systemie parkowania i nowe objazdy pozwoli³y wyeliminowaæ punkt zapalny tych przestêpstw i wykroczeñ.
Przytoczony przyk³ad dotyczy drobnego wycinka przestêpczoci. W podobny sposób poddawane s¹ analizie geograficznej tak¿e inne rodzaje przestêpczoci. Dziêki bie¿¹cej wizualizacji np. wszystkich kradzie¿y pojazdów, jestemy w stanie znacznie lepiej zarz¹dzaæ patrolami policyjnymi, zapewniaj¹c ich obecnoæ w rejonach zagro¿onych
i w godzinach podwy¿szonego ryzyka. W zwalczaniu tego rodzaju przestêpczoci wa¿ne
jest tak¿e ustalenie np. dróg wyjazdu z miasta. W takim wypadku niezbêdne jest analizowanie wielu warstw danych. Na mapê sk³adaj¹ siê dane pochodz¹ce z zameldowanych
przestêpstw, dane z rozpoznania kryminalnego, informacje o zlikwidowanych miejscach
przechowywania skradzionych pojazdów, ale tak¿e dane z innych róde³ ni¿ policyjne,
np. informacje o zakresie robót drogowych, kamerach monitoringu etc. Dopiero wielowarstwowa analiza pozwala na ustalenie tras wywozu skradzionych pojazdów poza teren
miasta. Znaj¹c trasy wywozu i miejsca kradzie¿y, mo¿na planowaæ zmiany wykorzystania
posiadanych si³ i rodków oraz rozwój urz¹dzeñ technicznych wspomagaj¹cych nadzór
i monitoring miasta (rys. 5).
W dzisiejszej rzeczywistoci jednym z wa¿niejszych problemów jest zapewnienie bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Tutaj tak¿e analiza geograficzna zdarzeñ wspomagaæ
mo¿e procesy zmiany np. w infrastrukturze drogowej. Wypadki, szczególnie te ze skutkiem miertelnym, poddaje siê wielop³aszczyznowej analizie (rys. 6). Dziêki temu mo¿na
postaraæ siê o wyszczególnienie kilku czynników dodatkowo zwiêkszaj¹cych ryzyko wypadku. Analiza miejsc, w których czêciej dochodzi do wypadków i kolizji, rozpoczyna
siê od prostego naniesienia zdarzenia na mapê. Wa¿na jest tutaj precyzja danych  tak
wiêc niezbêdna jest kolejna warstwa okrelaj¹ca kilometra¿ dróg. Nastêpnie dane rozpatrywane s¹ pod k¹tem czasowym  pory roku, pory dnia. Taki zegar bezpieczeñstwa drogowego wymaga tak¿e danych pogodowych  jest to kolejna informacja pozwalaj¹ca
zrozumieæ przyczyny wypadków. Dodatkowymi danymi mog¹ byæ stan nawierzchni, zadrzewienie poboczy. Im wiêcej warstw danych zawiera mapa analizowanych zdarzeñ, tym
wiarygodniejszy bêdzie wynik analizy. Czêsto efektem takiego dzia³ania bêdzie przede
wszystkim zmiana funkcjonowania s³u¿by ruchu drogowego, tak aby policjanci pojawiali
siê w szczególnie zagro¿onych miejscach. Ponadto daleko id¹cym wnioskiem mo¿e byæ
koniecznoæ korekty oznakowania drogi, zmiany w sygnalizacji wietlnej czy te¿ zmiany
nawierzchni drogowej.
Przedstawione w artykule przyk³ady w ¿aden sposób nie wyczerpuj¹ tematyki analizy
geograficznej w s³u¿bie policyjnej. Analiza geograficzna wci¹¿ jest m³od¹ dziedzin¹ i stale siê rozwija. Dzisiaj du¿¹ przeszkod¹ w stosowaniu geoanalizy jest wci¹¿ s³aba jakoæ
danych terenowych. Wiêkszoæ danych ze ledztwa analitycy musz¹ w sposób rêczny
umieszczaæ na mapie. Taka budowa warstw obni¿a jakoæ i wyd³u¿a czas oczekiwania
na efekt finalny. Jednak¿e urz¹dzenia oparte na technologii GPS, które dzisiaj powszechnie montowane s¹ zarówno w przenonych komputerach, aparatach fotograficznych,
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Rys. 5. Mapa z punktami kradzie¿y pojazdów
Fig. 5. Map with points of vehicle thefts
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Rys. 6. Miejsca wypadków drogowych ze skutkiem miertelnym
Fig. 6. Places of deadly traffic accidents
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telefonach komórkowych i specjalistycznym sprzêcie, w niedalekiej przysz³oci zapewni¹
dop³yw precyzyjnych danych z miejsc zdarzeñ, równie¿ tych najtrudniejszych. Zaprezentowane tu sprawy z wykorzystaniem narzêdzi GIS w analizie kryminalnej s¹ prób¹ zobrazowania wielowymiarowego podejcia do zagadnienia i jednoczenie praktycznym odniesieniem bêd¹cym efektem zebranych dowiadczeñ Wydzia³u Wywiadu Kryminalnego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdañsku. Wszystkie przytoczone w artykule przyk³ady
zosta³y przygotowane na potrzeby tego opracowania, niemniej jednak opieraj¹ siê na
rzeczywicie wykonywanych analizach.
PIMIENNICTWO
Winiewski B., 2011. Bezpieczeñstwo w teorii i badaniach naukowych. Wy¿sza Szko³a Policji
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GIS IN THE CRIMINAL ANALYSIS  DOWN  TO  EARTH DIMENSION
OF CAUSES WHICH REALIZE CRIMINAL INTELLIGENCE DEPARTMENT
OF REGIONAL POLICE HEADQUARTERS IN GDANSK
Abstract. Spatial analysis, especially use of analysis implements trespass today more
and more in sphere of action services which are responsible for public safety. In the
criminal analysis more often is availing applications to spatial analysis. Some of the
police stations have several years experience in this domain. The article presents some
examples of cases in which spatial analysis is of great of importance. This article shows
her down  to  earth dimension and is attempt to divide of experience and
consideration in this range.
Key words: criminal analysis, spatial analysis, GIS, police forces
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KURIERZY GOTÓWKOWI  SPRZYMIERZEÑCY
ORGANIZACJI PRZESTÊPCZYCH I TERRORYSTYCZNYCH
Rados³aw Wrzosek, Przemys³aw Wrzosek
Wy¿sza Szko³a Policji w Szczytnie
Streszczenie. Przestêpczoæ zorganizowana jako zjawisko spo³eczne i ekonomiczne ju¿
dawno przekroczy³a i przekracza wszelkie granice pañstwowe i prawne. Jej zasiêg i zakres
dzia³ania okrelany jest przymiotnikami: transgraniczna i miêdzynarodowa. Grupy przestêpcze coraz czêciej uzyskuj¹ nielegalne dochody w wysokoci bilionów z³otych, osi¹gaj¹c je w ró¿nych miejscach wiata. Problemem staje siê ich transfer lub przemieszczanie do
odbiorców, beneficjentów lub miejsc dalszego wykorzystywania przestêpczego. Oficjalne
i legalne kana³y transferowe (banki, instytucje przekazów pieniê¿nych) s¹ w wiêkszoci
skutecznie kontrolowane przez instytucje pañstwowe i policyjne, co uniemo¿liwia ich wykorzystanie przez miêdzynarodowych kryminalistów. W takich uwarunkowaniach zorganizowana przestêpczoæ transfer rodków finansowych zaczyna prowadziæ bezporednio za
pomoc¹ kurierów gotówkowych przewo¿¹cych pieni¹dze do wskazanych lokalizacji.
W artykule opisujano proceder nielegalnego, przestêpczego przekazu gotówki na u¿ytek
grup przestêpczych. Przedstawiono ujawnione przypadki przewozu pieniêdzy i opatrzono je szczegó³owymi informacjami dotycz¹cymi postêpowania sprawców. Ukazano tak¿e
dzia³ania i inicjatywy miêdzynarodowe podejmowane w celu wykrywania i zapobiegania
zjawisku nielegalnego transferowania rodków finansowych pochodz¹cych z dzia³alnoci
przestêpczej i na ni¹ przeznaczonych. Autorzy zwracaj¹ uwagê na mo¿liwoæ wykorzystania analizy geoprzestrzennej w tym zakresie, tym bardziej ¿e nale¿y poszukiwaæ nowych rozwi¹zañ dla powstrzymywania przep³ywu przestêpczych pieniêdzy.
S³owa kluczowe: nielegalny transfer pieniê¿ny, kurierzy gotówkowi, miêdzynarodowa
przestêpczoæ zorganizowana, terroryzm

WPROWADZENIE
Istnienie czasoprzestrzeni tzw. realnej i wirtualnej jest faktem. Dyskutowane w wielu
aspektach nie budzi ju¿ skojarzeñ wy³¹cznie fantastyczno-naukowych. Coraz czêciej
jest natomiast przedmiotem w³anie badañ naukowych. To dobrze, bo ten specyficzny
Adres do korespondencji  Corresponding author: Przemys³aw Wrzosek, Zak³ad Studiów nad
Przestêpczoci¹ Zorganizowan¹ i Terroryzmem, Wy¿sza Szko³a Policji w Szczytnie,
ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 111, 12-100 Szczytno, e-mail: p.wrzosek@wspol.edu.pl
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dualizm ma coraz czêciej oddzia³ywanie na rzeczywistoæ. Nie mamy tu na myli jedynie
prze³o¿enia wirtualu na real, ale ich wspólne istnienie i tworzenie nowych odmian rzeczywistoci. Ta interakcja jest wzajemna, ale nale¿y stwierdziæ, ¿e coraz czêciej waga
oddzia³ywania zale¿y od przestrzeni cyfrowej. Mówi siê o wirtualnej rzeczywistoci, pieni¹dzu, znajomoci, spotkaniu, ale tak¿e narzêdziach, dzia³alnoci, protestach, przestêpstwie, a nawet ataku czy te¿ wojnie. Przy czym, co ciekawe, maj¹ one teraz jak najbardziej realny charakter. S³owo wirtualny nie oznacza ju¿ tylko wymylony, oderwany
od rzeczywistoci, zwi¹zany z technik¹ komputerow¹, Internetem, cyfrowy, a w domyle faktycznie i realnie nieistniej¹cy.
Przestêpcy ju¿ dawno dostrzegli mo¿liwoci istniej¹ce w wiecie wirtualnym.
Obecnie cyberprzestêpczoæ ma jak najbardziej realny wymiar. Cyberterroryzm jest jednym z g³ównych kierunków rozwoju dzia³alnoci terrorystycznej. Szczególnie dyskutowana jest mo¿liwoæ cyberataków terrorystycznych na infrastrukturê krytyczn¹. Poprzez
Internet i w sieci dokonywane s¹ przestêpstwa, ale nie tylko. To dziêki chocia¿by mo¿liwociom komunikacyjnym i informacyjnym oraz mo¿liwoci przekazu rodków finansowych Internet jest bardzo efektywnym narzêdziem wykorzystywanym przez przestêpców
i terrorystów. Z sieci uzyskiwane s¹ informacje o osobach, ich dane (tak¿e wra¿liwe), informacyjne o ich maj¹tku, finansach czy aktualnej dzia³alnoci, a nawet lokalizacji.
Z reszt¹ dane lokalizacyjne, mapy, informacje i obrazy miejsc s¹ niejednokrotnie podstaw¹ planowania dzia³añ dla organizacji przestêpczych. Nie chodzi tu tylko o proste rozpoznanie miejsca pope³nienia przestêpstwa, ale np. w ramach zorganizowanej przestêpczoci
gospodarczej o planowanie spekulacyjnych zakupów gruntów w zwi¹zku z budowami i inwestycjami (np. budowy autostrad). Szczególnie wa¿ne dla dzia³alnoci przestêpczej lub
terrorystycznej jest wykorzystanie finansowych i bankowych mo¿liwoci Internetu. Jednak¿e wiat wirtualny podlega coraz bardziej szczegó³owej kontroli i nadzorowi, co umo¿liwia nie tylko wykrywanie i dochodzenie przestêpstw, ale przede wszystkim im zapobieganie. To w³anie sk³ania przestêpczoæ zorganizowan¹ i terrorystów do powrotu do
wczeniejszych rozwi¹zañ w zakresie przekazów finansowych. Dlatego te¿ coraz czêciej
rezygnuje siê z przelewów bankowych, a korzysta z kurierów gotówkowych. Mo¿na postawiæ hipotezê, ¿e mo¿e to byæ dowód na powi¹zanie przestêpczoci zorganizowanej i terroryzmu, a kurierzy gotówkowi wzorowani s¹ na systemie Hawala.
PRZESTÊPCZA DZIA£ALNOÆ KURIERÓW GOTÓWKOWYCH
Przestêpczoæ zorganizowana i dzia³alnoæ organizacji terrorystycznych stanowi¹
w obecnych czasach szczególne zagro¿enie dla wszystkich pañstw wiata. Motorem napêdowym obydwu rodzajów dzia³alnoci jest gotówka. Bez posiadania odpowiednich zasobów finansowych niemo¿liwe jest funkcjonowanie ju¿ istniej¹cych komórek, organizacja nowych, planowanie i realizacja dzia³añ czy te¿ rekrutacja cz³onków. Zamachy
terrorystyczne w Nowym Jorku z 9 wrzenia 2001 r. spowodowa³y intensyfikacjê prac
spo³ecznoci miêdzynarodowej maj¹cych na celu ograniczenie dostêpu do pieniêdzy
i mo¿liwoci ich transferu dla terrorystów i przestêpców. Powstanie rozwi¹zañ prawnych
i instytucjonalnych sta³o siê tym samym istotn¹ zapor¹ powstrzymuj¹c¹ dzia³ania
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w tych obszarach. Restrykcyjne dzia³ania w zakresie transferu rodków obejmuj¹ce bankowoæ tradycyjn¹ i elektroniczn¹ oraz firmy z sektora finansowego spowodowa³y koniecznoæ poszukiwania przez wiat przestêpczy skutecznych i w miarê bezpiecznych
rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych takie poczynania.
Alternatyw¹ sta³ siê w tym wypadku system nieformalnego transferu rodków
IFTS (ang. Informal founds transfer systems) za porednictwem kurierów gotówkowych
(ang. cash couriers) umo¿liwiaj¹cy dokonywanie nierejestrowanych transakcji. Mechanizm dzia³ania tego typu przekazu charakteryzuje siê bardzo prost¹ budow¹ i polega
na powierzeniu zaufanej osobie pewnej sumy gotówki, która w zamian za wynagrodzenie
(z regu³y jest to okrelony procent od przewo¿onej kwoty) dostarcza j¹ we wskazane
przez zleceniodawcê miejsce. Nale¿y przy tym wskazaæ, ¿e transfer rodków mo¿e byæ realizowany w ró¿nych formach, np. za porednictwem kierowców autobusów.
Ta forma by³a szeroko stosowana do transferowania pieniêdzy z Niemiec do Serbii
od chwili, kiedy rozpoczê³a siê wojna na Ba³kanach. Wówczas, ze wzglêdu na na³o¿one
przez ONZ embargo, przelewy do Serbii za porednictwem formalnych kana³ów by³y zakazane. Jedyn¹ opcj¹ wysy³ania tam pieniêdzy by³o zapytanie kierowców autobusów
czy przewioz¹ gotówkê (rys. 1). Tym samym kierowcy autobusów zmonopolizowali rynek
przekazów pieniê¿nych do Serbii i ustalili sta³¹ op³atê za t¹ us³ugê w wysokoci 10%
kwoty, która zosta³a wys³ana. Na trasie MonachiumBelgrad autobus odje¿d¿a³ z Monachium o 18 w czwartki i o 4:30 w pi¹tki. Nadawca przekazywa³ kierowcy kopertê z pieniêdzmi po przeliczeniu kwoty w jego obecnoci. Kierowca odbiera³ gotówkê i kontaktowa³ siê z odbiorc¹ przez telefon komórkowy w chwili gdy autobus zbli¿a³ siê do miejsca
przeznaczenia, gdzie czeka³ beneficjent. Istotny jest fakt, i¿ nadawca, kierowca autobusu
oraz odbiorca nie wymieniali miêdzy sob¹ ¿adnego numer kodu lub numeru zamówienia
zwi¹zanego z transakcj¹. Kierowca autobusu sprawdza³ jedynie ID beneficjenta przed
przekazaniem mu pieniêdzy.
Us³uga transferu pieniê¿nego poprzez kierowcê autobusu trwa³a tylko jeden dzieñ,
pozwalaj¹c na dotarcie rodków od nadawcy z po³udniowej czêci Niemiec
do odbiorcy w pó³nocnej czêci Serbii. G³ówne firmy wiadczy³y us³ugi przewozowe
z Niemiec do oko³o piêtnastu miejsc w Serbii, w tym du¿ych miast, takich jak Belgrad,
Nisz i Nowy Sad. Po zakoñczeniu wojny i zniesieniu embargo formalne kana³y przekazu,
takie jak bank i inne zaczê³y byæ odbudowywane. Wzrost liczby uczestników rynku
transferów nie pozwoli³ kierowcom autobusów na utrzymanie wysokiego poziomu op³at.
Op³aty te s¹ teraz bardziej napiwkiem za us³ugê ni¿ op³at¹ sam¹ w sobie.
Wed³ug wywiadów przeprowadzonych z kierowcami autobusów wysokoæ op³at wynosi³a póniej oko³o 3% transferowanej kwoty [Luna-Martinez i in. 2006]. Bez w¹tpienia
z tego typu us³ug korzystaj¹ nie tylko osoby pracuj¹ce w Niemczech czy w innych krajach, zainteresowanie wystêpuje zarówno ze strony wiata przestêpczego, jak i organizacji terrorystycznych. Jest to dogodny sposób transportu rodków uzyskanych z handlu
narkotykami, paliwem, z przemytu papierosów, prostytucji czy te¿ wielu innych przestêpstw.
O skali transferu gotówki za porednictwem kierowców autobusów wiadcz¹ dane
z National Bank of Serbia, wed³ug których wp³ywy pieniê¿ne w 2004 r. wynios³y 2,4 mld USD,
przy czym 1,2 mld USD przyby³o za porednictwem banków, a pozosta³a kwota kana³ami
Administratio Locorum 12(1) 2013

96

Rados³aw Wrzosek, Przemys³aw Wrzosek

Rys. 1. Przekazy pieniê¿ne poprzez kierowców autobusu podczas wojny domowej na Ba³kanach
Fig. 1. Money transfers done through bus drivers during civil war in the Balkans
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Luna-Martinez de i in. [2006]
Source: Own elaboration based on Luna-Martinez de et al. [2006]

nieformalnymi [Luna-Martinez i in. 2006]. Bior¹c pod uwagê przedstawione dane, nale¿y
wnioskowaæ, i¿ tendencja wzrostowa w tym obszarze bêdzie nadal utrzymywaæ siê na
wysokim poziomie.
Autobus stanowi³ równie¿ rodek transportu, w którym podró¿owa³a do Meksyku
grupa 14 osób zatrzymanych w McAllen, w stanie Texas. Zostali oni aresztowani
i przedstawiono im zarzut wiadomej zmowy w celu unikniêcia obowi¹zku zg³oszenia
transakcji gotówkowych poprzez ukrycie w baga¿u 3,1 mln USD. Przejêcie tej kwoty
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oraz du¿a liczba aresztowanych stanowi najwiêkszy sukces w roku podatkowym 2010,
a zarazem jest potwierdzeniem skutecznoci dzia³aj¹cych wspólnie Urzêdu do Spraw
Imigracji i Egzekwowania Prawa Celnego [U.S. Immigration and Customs.... 2013 r.]
(ang. Imigrations and Customs Enforcement- ICE) oraz Urzêdu Ce³ i Ochrony Granic (ang.
Customs and Border Protection  CBP) [U.S. Customs and Border... 2013]. Informacjê tak¹
przekaza³ komisarz Alan Bersin z CBP [Fourteen persons charged ... . 2013].
Do transferu rodków kurierzy gotówkowi bardzo czêsto wykorzystuj¹ linie lotnicze,
pieni¹dze s¹ wówczas przewo¿one tak¿e w baga¿u. Jako przyk³ad wskazaæ mo¿na tutaj
sprawê najwiêkszego przejêcia przewo¿onej gotówki, które mia³o miejsce 15 marca 2008 r.
na lotnisku w Dublinie. Zatrzymany zosta³ wówczas Irlandczyk Mark Lee podró¿uj¹cy
do Brukseli, w którego walizce oprócz banknotów nie znaleziono nic wiêcej. Po przeliczeniu przejêtych pieniêdzy okaza³o siê, i¿ przewo¿ona kwota wynosi³a 676 625 euro.
Lee przyzna³ siê do dostarczania pieniêdzy na rzecz nieznanego dilera narkotyków.
Na tym samym lotnisku z równie du¿¹ kwot¹, wynosz¹c¹ 279 450 euro, ukryt¹ w podwójnym dnie walizki, zatrzymany zosta³ Eugene Jude Murphy, który przylecia³ z Portugalii. Przes³uchiwany póniej w trakcie ledztwa Murphy odmówi³ odpowiedzi na jakiekolwiek pytania dotycz¹ce ród³a pochodzenia przejêtych pieniêdzy [Conor Laly.... 2013].
Jak twierdzi Denis Twohig, zastêpc¹ dyrektora jednostki ledczej Urzêdu Skarbowego,
pieni¹dze s¹ przemieszczane z pañstw cz³onkowskich z przeznaczeniem na zakup kolejnych iloci narkotyków. Prawdopodobny równie¿ jest fakt, i¿ pieni¹dze s¹ przeniesione
w celu pokrycia wydatków zwi¹zanych z ¿yciem przestêpców mieszkaj¹cych za granic¹.
wiadczyæ o tym mog¹ równie¿ badania 21 spraw zakoñczonych w tym roku
w Irlandzkim S¹dzie Najwy¿szym ujawniaj¹cych, i¿ wiele przewozów pieniêdzy wykonali
pasa¿erowie podró¿uj¹cy z Irlandii do Malagi, bêd¹cej bram¹ po³udniowej Hiszpanii,
gdzie wielu irlandzkich przywódcy gangów ma swoj¹ siedzibê [Conor Laly... 2013].
Wskazaæ nale¿y, ¿e osoby dzia³aj¹ce jako kurierzy gotówkowi w wiêkszoci przypadków
pracuj¹ dla du¿ych organizacji przestêpczych lub terrorystycznych, a swoj¹ dzia³alnoæ
traktuj¹ jako g³ówne ród³o dochodu. Niemniej wystêpuj¹ równie¿ przypadki, w których
realizuj¹cy funkcjê kuriera gotówkowego sp³aca w ten sposób d³ug wobec przestêpców
czy te¿ terrorystów lub jest do tego typu dzia³añ zmuszony. Istotnym czynnikiem, na
który nale¿y zwróciæ uwagê, jest poziom przygotowania kurierów gotówkowych do realizacji powierzonych zadañ. W przypadku zatrzymania przez s³u¿by celne, Policjê, stra¿
graniczn¹ nie przekazuj¹ oni transferowanych rodków bez ujawnienia róde³ ich pochodzenia oraz danych i miejsca odbiorcy.
O lawinowym wzrocie transferów gotówkowych realizowanych przez kurierów gotówkowych tylko w Irlandii wiadczy rekordowa liczba spraw o przepadek zajêtych pieniêdzy nap³ywaj¹cych do s¹dów (w 2010 r.  21 w i 2,2 mln euro zajêtych rodków). Innym dowodem tego jest te¿ liczba spraw dotycz¹cych prób przemytu gotówki
odnotowanych przez s³u¿by celne g³ównie na lotniskach i w portach (31 do 2009 r.,
a w samym tylko w 2009 r.  34 przypadki) [Conor Laly... 2013]. Nasilenie siê dzia³alnoci
kurierów gotówkowych ma miejsce równie¿ w USA, gdzie ICE oskar¿y³ 16 osób (14 Wenezuelczyków, jednego obywatela Dominikany zamieszka³ego w Nowym Jorku, jednego
obywatela Puerto Rico) o przemyt du¿ych iloci rodków pieniê¿nych w swoim baga¿u.
Osoby te przewozi³y co najmniej 7 mld USD w trakcie lotów z Puerto Rico do ró¿nych
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miejsc w USA. Oskar¿eni Herman i Herman (ojciec i syn) Solorzano nie przyznali siê do
winy przed s¹dem w Miami. S¹ oni oskar¿eni o pakowanie do swoich walizek plików pieniêdzy o wartoci 100 tys. USD. Podczas rewizji przeprowadzonej przez ICE w ich domu
znaleziono kilka walizek zawieraj¹cych w sumie oko³o 450 tys. USD. Do winy nie przyzna³ siê równie¿ inny oskar¿ony Alba Villalobos rzekomo uczestnicz¹cy w czarnym rynku wymiany walut za porednictwem Wenezuelskich bolivars. Wed³ug ICE, aresztowania
na Florydzie, Puerto Rico i w Nowym Jorku s¹ wynikiem podejrzeñ o spisek, którego celem jest pranie dochodów pochodz¹cych z handlu narkotykami [The Chief Officers... 2013].
Dzia³ania prowadzone przez ICE przynosz¹ wymierne korzyci w walce z przemytem
rodków pieniê¿nych. Dochodzenia prowadzone od 2003 do 2009 r. doprowadzi³y do
aresztowania ponad 1100 osób i zajêcia 410 mln USD [U.S. Immigration and Customs...
2013] Kurierzy podró¿uj¹cy liniami lotniczymi stosuj¹ równie¿ metodê, powszechnie u¿ywan¹ przez przemytników narkotyków, polegaj¹c¹ w tym przypadku na po³kniêciu pakietów z gotówk¹. Dosyæ dobrze ilustruje to przyk³ad osoby zatrzymanej w Kolumbii na
lotnisku w Bogocie udaj¹cej siê do Limy w Peru. Przewietlenie rentgenowskie wykaza³o
dziesi¹tki pakietów owiniêtych lateksem wewn¹trz brzucha zatrzymanego. Pocz¹tkowo
podejrzewano, ¿e s¹ to narkotyki, jednak¿e okaza³o siê, i¿ znajduje siê w nich gotówka 
47 500 USD [Colombian Airport Police... 2013]
Przedstawione przyk³ady odnosi³y siê g³ównie do przemytu za porednictwem kurierów gotówkowych rodków pieniê¿nych pochodz¹cych prawdopodobnie z ró¿norodnych przestêpstw lub z handlu narkotykami, w którym wspó³uczestniczy³y na zbli¿onych
warunkach zarówno organizacje przestêpcze, jak i terrorystyczne. Istniej¹ jednak¿e informacje zgodnie, z którymi finansowanie dzia³alnoci terrorystycznej mog³o odbywaæ siê
za porednictwem kurierów gotówkowych. Wed³ug FATF [The Financial Action Task...
2013] dzia³ania organizacji terrorystycznej A w Azji Po³udniowo-Wschodniej wyranie
wskazuj¹ na kluczow¹ rolê kurierów gotówkowych w poparciu operacji terrorystycznych. Organizacja ta unika³a korzystania z tradycyjnego systemu bankowego w celu
obejcia zabezpieczeñ oraz unikniêcia pozostawienia ladu rewizyjnego dla organów cigania. Finansowanie zamachów na Bali, które mia³y miejsce w padzierniku 2002 r., zosta³o
dokonane przez szefa operacji Al-Kaidy dla osoby H., szefa Organizacji A, który ukrywa³ siê w Tajlandii w 2002 r. Osoba H. przekaza³a 30 000 USD dla sprawców zamachów
bombowych na Bali w dwóch partiach przez kilku przewoników rodków pieniê¿nych.
Kurierom zajê³o to kilka tygodni. Zamach na JW Hotel Marriott w D¿akarcie by³ równie¿
finansowany z funduszy dostarczonych przez osobê H. z Tajlandii. Ponownie, w sumie
30 000 USD pochodz¹cych z funduszy Al-Kaidy, zosta³o wys³ane do Indonezji w kwietniu 2003 r. poprzez ³añcuch kurierów [Terrorist financing... 2013].
Innym przypadkiem, który wskazuje na dzia³alnoæ kurierów gotówkowych w finansowaniu terrorystów jest próba zamachu na Times Square 1 maja 2010 r. [Car bomb found... 2013]. Wed³ug CNN, celem nalotów agentów federalnych przeprowadzonych
13 maja 2010 r. byli kurierzy gotówkowi. Sugeruje to, i¿ ledczy mogli przygl¹daæ siê, jak
sieci terrorystyczne przes³a³y pieni¹dze do Stanów Zjednoczonych u¿yte do kupowania
samochodów ciê¿arowych i innych materia³ów w niedosz³ym zamachu. Jak wskaza³ pod
warunkiem zachowania anonimowoci pewien mê¿czyzna z krêgów zwi¹zanych z tocz¹cym siê ledztwem, pieni¹dze przewidziane na Times Square dostarczy³ zamachowiec
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Faisal Shahzad. ledczy nie s¹ pewni jednak, czy nale¿a³y one do wspólników czy jest
to po prostu przeniesienie funduszy miêdzy Bliskim Wschodem i Azj¹ rodkow¹ obywateli, którzy ¿yj¹ w USA oficjalnie [Newsmax, Independent American... 2013]. Obecnie
walka z przemytem gotówki przez kurierów gotówkowych odbywa siê na wielu frontach
z zastosowaniem ró¿norodnych metod prawnych i organizacyjnych maj¹cych na celu
ograniczenie tego coraz bardziej nasilaj¹cego siê zjawiska, trudno bowiem jest mówiæ
o mo¿liwoci jego ca³kowitej eliminacji.
Najwa¿niejszym rozwi¹zaniem prawnym jest IX zalecenie specjalne [Terrorist financing... 2013] FATF, którego g³ównym celem jest ograniczenie transgranicznych przep³ywów gotówkowych organizacji terrorystycznych i przestêpczych. Przedmiotowe zalecenie stanowi uzupe³nienie omiu wczeniej wydanych zaleceñ dotycz¹cych finansowania
terroryzmu oraz 40 dokumentów [The Forty recommendations... .2013] stanowi¹cych
zestaw rodków zaradczych przeciwko praniu pieniêdzy. Faktem jest, ¿e nast¹pi³o to
dosyæ póno  dopiero dopiero podczas spotkania FATF, które odby³o siê w Pary¿u
2022 padziernika 2004 r. [Targets Cross-Border... 2013], a wiêc trzy lata po zamachach
z 11 wrzenia 2001 r., w wyniku których wzros³a liczba dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie dostêpu do rodków finansowych dla terrorystów i wiata przestêpczego. IX zalecenie obliguje kraje je stosuj¹ce do wielu dzia³añ, m.in. do :
 dysponowania rodkami do fizycznego wykrywania transgranicznego transportu walut lub papierów wartociowych na okaziciela, w³¹czaj¹c w to system deklaracji i obowi¹zek ujawniania przewo¿onych wartoci pieniê¿nych;
 zapewnienia, ¿e ich odpowiednie organy maj¹ uprawnienia do zatrzymywania lub
ograniczenia wwozu waluty lub papierów wartociowych na okaziciela w przypadku
podejrzenia o zwi¹zek z finansowaniem terroryzmu lub praniem brudnych pieniêdzy,
walut fa³szywie zadeklarowanych lub nieujawnionych;
 zapewnienia, ¿e skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj¹ce sankcje bêd¹ stosowane
wobec osób sk³adaj¹cych fa³szywe owiadczenie lub nieujawniaj¹cych przewozu walut. W wypadkach, gdy waluta lub papiery wartociowe na okaziciela s¹ zwi¹zane z finansowaniem terroryzmu lub praniem brudnych pieniêdzy, pañstwa powinny tak¿e
przyj¹æ rodki, w tym prawne zgodne z zaleceniem 3 i zaleceniem specjalnym III, które
umo¿liwi¹ konfiskatê takich walut lub papierów wartociowych [Zalecenie III... 2013].
Istotne uzupe³nienie IX zalecenia stanowi¹ wytyczne FATF  Najlepsze Praktyki
Miêdzynarodowe, Wykrywanie i zapobieganie nielegalnego transgranicznego transportu
rodków pieniê¿nych i instrumentów zbywalnych na okaziciela [International best practices... 2012]. W dokumencie tym skupiono siê na obszarach, które okaza³y siê wyzwaniem dla jurysdykcji we wdro¿eniu IX zalecenia oraz zapewniono mo¿liwe, sprawdzone
i dzia³aj¹ce rozwi¹zania [Detecting and Preventing Cross-Border... 2013].
Poza rozwi¹zaniami prawnymi, które stanowi¹ podstawy w walce z kurierami gotówkowymi, stosowane s¹ równie¿ inne dzia³ania maj¹ce wspó³miernie oddzia³ywaæ. Jednym
z nich jest wycofywanie banknotów o du¿ych nomina³ach. Na problematykê tê zwróci³
uwagê w³oski Bank Centralny. Z raportu przygotowanego w czerwcu 2009 r. przez jednostkê wywiadu finansowego tej instytucji wynika, ¿e: banknoty o wysokich nomina³ach
u³atwiaj¹ od strony logistycznej zarz¹dzanie du¿ymi sumami pieniêdzy [Niebezpieczne
bankonoty... 2013]. Ponadto w raporcie wskazano inne argumenty za wycofaniem z obiegu
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banknotów o nominale 500 euro. S¹ to m.in. pranie pieniêdzy i oszustwa podatkowe. Potwierdzaj¹ to badania przeprowadzone dla Banca dItalia, w wyniku, których okaza³o siê,
¿e najwiêcej banknotów o nominale 500 euro w przeliczeniu na osobê wystêpuje w pobli¿u granicy ze Szwajcari¹ i San Marino. Pañstwa te maj¹ mniej restrykcyjne przepisy dotycz¹ce prania brudnych pieniêdzy ni¿ W³ochy. Skalê tego problemu potwierdza równie¿
informacja z 20 lutego 2010 r. podana przez Krajowy Urz¹d Skarbowy, wed³ug której W³osi,
ukrywaj¹cy swoje oszczêdnoci przed opodatkowaniem za granic¹, zadeklarowali kwotê
95 bilionów euro w ci¹gu ostatniego roku. Mia³o to zwi¹zek z czêciow¹ amnesti¹ podatkow¹ uchwalon¹ przez parlament tego kraju [Sherer 2010]. O ile uzyskanie takich danych
w odniesieniu do osób fizycznych jest mo¿liwe, to pytaniem bez odpowiedzi pozostanie
kwota, któr¹ mog¹ zdeponowaæ lub te¿ obracaæ organizacje przestêpcze. Ponadto, jak
wskazuje Russell Benson  dyrektor regionalny Urzêdu do Walki z Narkotykami [The
United States Drug... 2013] (ang. Drug Enforcment Administration  DEA) dla Europy
i Afryki, banknoty 500 euro gromadz¹ w celu transportu tak¿e handlarze kokainy z centralnej i po³udniowej Afryki, dla których istotnym czynnikiem jest ich waga. Milion dolarów w banknotach o nominale 100 USD wa¿y oko³o 10 kg, natomiast ta sama kwota
z wykorzystaniem banknotu 500 euro wa¿y jedynie 1,5 kg [Sherer 2010]. Na tê zale¿noæ
zwróci³y zapewne uwagê i j¹ wykorzystuj¹ w swoich dzia³aniach równie¿ inne organizacje przestêpcze i terrorystyczne. Nie bez znaczenia jest fakt, i¿ organizacje te zarabiaj¹
równie¿ na kursie wymiany europejskiej waluty [Exchange Rates... 2013].
Innym krajem, w którym zwrócono uwagê na fakt wykorzystywania 500 euro przez
wiat przestêpczy i wprowadzono ograniczenia w dystrybucji i u¿ytkowaniu bankntou
o tym nominale jest Wielka Brytania. Obostrzenia te nie dotkn¹ zwyk³ych obywateli, nadal
bêd¹ oni mogli dokonywaæ wp³at na rachunki bankowe, np. w przypadku powrotu z zagranicy z walut¹, ale nie bêd¹ ju¿ w stanie ³atwo jej zdobyæ w Wielkiej Brytanii. Dzia³ania te
s¹ wynikiem analizy Urzêdu do Spraw Przestêpczoci Zorganizowanej (ang. Serious Organised Crime Agency  SOCA) [Serious Organised... 2013] przeprowadzonej w ci¹gu kilku
miesiêcy przy wspó³udziale hurtowników banknotów, pracowników naukowych, sektora finansowego, Urzêdu Regulacji Rynków Finansowych (ang. Financial Services Authority 
FSA) [The Financial Conduct... 2013], Stowarzyszenia Komendantów Policji (ang. Association of Chief Police Ofiicers  ACPO) [The Association of Chief... 2013], Urzêdu Skarbowego (ang. Her Majestys Revenue and Customs  HMRC) i Urzêdu Kontroli Granicznej
(ang. UK Border Agency  UKBA) [UK Border Agency... 2013]. Przedmiotowa analiza dostarczy³a niezbitych dowodów o skali nadu¿yæ z wykorzystaniem banknotu 500 euro, jak
równie¿ wskazano, i¿ 90% zapotrzebowania na ten nomina³ pochodzi³o od przestêpców
[500 note... 2013]. Konkluduj¹c, mo¿na stwierdziæ, i¿ opisane dzia³ania spowoduj¹ znaczne
utrudnienia i ogranicz¹ mo¿liwoci organizacji przestêpczych i terrorystycznych uczestnicz¹cych w procesie prania pieniêdzy i ich transferowania. Równie zasadny, i nieodzowny
wydaje siê wniosek o koniecznoci podjêcia ogólnowiatowych rozmów na temat ograniczenia obrotu i dystrybucji banknotów o du¿ych nomina³ach.
W walce z kurierami gotówkowymi stosowane s¹ równie¿ ró¿norodne rozwi¹zania
techniczne. Bardzo skuteczne i czêsto u¿ywane do wykrycia przemycanej gotówki s¹
psy szukaj¹ce (ang. sniffer dogs). Rozwi¹zanie to, z powodzeniem wykorzystywane do
poszukiwania narkotyków, znalaz³o zastosowanie równie¿ w tym wypadku. Potwierdzeniem
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du¿ej skutecznoci dzia³ania jest przyk³ad cocker spaniela wabi¹cego siê Robbie i na co
dzieñ s³u¿¹cego w Wielkiej Brytanii. W trakcie dzia³añ prowadzonych wspólnie przez Guardia di Finanza i policjê brytyjsk¹ na lotnisku Malpensa w Mediolanie pies bardzo
szybko wskaza³ dwie osoby przemycaj¹ce gotówkê. Pierwszy z zatrzymanych przewozi³
w swojej walizce 40 000 USD, natomiast druga osoba ukry³a w swojej bielinie kwotê
46 000 euro [British sniffer dogs... 2013]. Koniecznoæ wspó³pracy w tym obszarze wynika³a z faktu, i¿ s³u¿by w³oskie posiada³y 300 psów szukaj¹cych rozmieszczonych na lotniskach i przejciach granicznych, ale by³y one przeszkolone jedynie do poszukiwania
narkotyków oraz materia³ów wybuchowych. Z kolei Wielka Brytania ma oko³o 20 psów
potrafi¹cych wyszukiwaæ gotówkê, które pozostaj¹ w s³u¿bie przez 8 lat [British sniffer
dogs helps 2013].
Problem kurierów gotówkowych pozostaje nadal nierozwi¹zany, co obliguje instytucje i spo³ecznoæ miêdzynarodow¹ do nieustaj¹cych dzia³añ w tym obszarze. Potwierdzaj¹ to liczne inicjatywy, m.in. deklaracja grupy G8 w sprawie walki z terroryzmem [G8 Declaration on Counter... 2012], wydana podczas szczytu, który mia³ miejsce we w³oskiej
LAquili od 8 do 10 lipca 2009 r. [Ministry of the Interior... 2013]. Na przedmiotowej
deklaracji wskazano, i¿ szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ tak¿e na zjawisko przemytu
rodków pieniê¿nych, nadu¿ycia transferu pieniêdzy i innych form ruchu terrorystycznych funduszy. Jej autorzy zapraszaj¹ do wa¿nych prac zwi¹zanych ze zwalczaniem przemytu rodków pieniê¿nych i korzystania z kurierów gotówkowych w celu finansowania
terroryzmu, a w szczególnoci wspólnej akcji G8, w wyniku której dokonano ponad
70 przechwyceñ na ³¹czn¹ kwotê oko³o 3,5 mln USD [G8 Declaration on Counter Terrorism 2013].
Instytucjami, które zwróci³y uwagê na koniecznoæ intensyfikacji dzia³añ w obszarze
przeciwdzia³ania przemytowi gotówki za porednictwem kurierów s¹ INTERPOL [Interpol
Web Page. 2013] oraz wiatowa Organizacja Celna [World Customs Organization... 2013].
W wyniku wspólnych dzia³añ zorganizowano w maju 2008 r. Pierwsz¹ Miêdzynarodow¹
Konferencjê na temat nielegalnych kurierów gotówkowych. Odby³a siê ona w Sekretariacie
Generalnym INTERPOLU w Lyonie, stanowi³a doskona³¹ okazjê zarówno dla Policji oraz
urzêdników celnych do omówienia wspólnych problemów oraz pracy na rzecz konkretnych
dzia³añ. Omówiono zwi¹zki miêdzy przewonikami rodków pieniê¿nych, praniem pieniêdzy
oraz finansowaniem dzia³alnoci grup przestêpczych, a w szczególnoci terroryzmu [Interpol holds second international... 2013].
Wychodz¹c naprzeciw wzrastaj¹cemu zagro¿eniu oraz kontynuuj¹c wysi³ki zmierzaj¹ce do wypracowania skutecznych narzêdzi i rozwi¹zañ podjêtych podczas konferencji
w 2008 r., zorganizowano II Miêdzynarodow¹ Konferencjê w sprawie nielegalnych kurierów gotówkowych. Odby³a siê ona w siedzibie wiatowej Organizacji Celnej w Brukseli
od 27 do 30 kwietnia 2009 r. W przedsiêwziêciu tym uczestnoczy³o ponad 100 urzêdników z 60 krajów i siedmiu organizacji miêdzynarodowych. Tak jak podczas pierwszej
edycji zwrócono szczególn¹ uwagê na okrelenie wielostronnych metod procederu prania brudnych pieniêdzy, w szczególnoci na praktyki za porednictwem kurierów gotówkowych realizuj¹cych nielegalny przewóz rodków pieniê¿nych g³ównie organizacjom
przestêpczym i terrorystycznym, co stanowi powa¿ne zagro¿enie dla stabilnoci gospodarki wiatowej. Uczestnicy konferencji przedstawili ogólny obraz obecnych tendencji,
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podkrelaj¹c now¹ metodologiê wykorzystan¹ przez grupy przestêpcze do prania dochodów pochodz¹cych z przestêpstw, w szczególnoci w formie nielegalnych pieniêdzy.
Zwrócono równie¿ uwagê na koniecznoæ wzmocnienia wzajemnej wspó³pracy organów
cigania na ca³ym wiecie oraz skutecznej i wzajemnej realizacji umów o wymianie informacji i danych wywiadowczych. Odniesiono siê równie¿ do wykonanych ju¿ zaleceñ
w zakresie wdra¿ania oraz stosowania urz¹dzeñ do wykrywania ukrytych pieniêdzy i innych form p³atnoci w miejscach strategicznych, takich jak granice. Konferencja zakoñczy³a siê wezwaniem krajów do poprawy wymiany informacji na temat kurierów gotówkowych oraz sprawozdañ dotycz¹cych zajêæ poprzez specjalistyczne bazy danych
Interpolu i WCO, dostêpne dla spo³ecznoci miêdzynarodowej policji [Interpol holds second international 2013].
PODSUMOWANIE
Zwalczanie finansowania organizacji przestêpczych i terroryzmu za porednictwem
kurierów gotówkowych stanowi obecnie jedno z najwa¿niejszych wyzwañ, przed którymi
stoi spo³ecznoæ miêdzynarodowa. Odciêcie tej formy finansowania jest priorytetowym
zadaniem nie tylko poszczególnych s³u¿b i organów, ale tak¿e wielu instytucji i organizacji, które mog¹ byæ bezporednio wykorzystywane do transferu gotówki tym kana³em.
Dlatego te¿ oczywista jest potrzeba wspólnych miêdzynarodowych inicjatyw prawnych,
organizacyjnych i konkretnych dzia³añ przeciwko tego typu procederowi. Istotna jest
wspó³praca organów systemu bezpieczeñstwa z liniami lotniczymi oraz firmami wiadcz¹cymi us³ugi transportowe dla ludnoci, poniewa¿ te podmioty s¹ najczêciej zupe³nie
niewiadomym wspó³uczestnikiem ca³ego procederu.
G³ówny nacisk powinien byæ po³o¿ony na wspó³pracê, wymianê informacji oraz konkretne dzia³ania, w wyniku których mo¿liwe bêdzie nie tylko przejêcie rodków finansowych, ale równie¿ skuteczne dotarcie do ród³a ich pochodzenia i potencjalnych odbiorców. Jedynie wówczas walka z kurierami gotówkowymi bêdzie mia³a sens i przyniesie
zamierzone skutki.
Tematyka zwi¹zana z kurierami gotówkowymi jest w niewielkim stopniu przedmiotem
dyskusji podejmowanej w polskiej oraz zagranicznej literaturze i pracach badawczych
traktuj¹cych o przestêpczoci zorganizowanej i terroryzmie. Znacznie czêciej jest natomiast przedmiotem analiz i sprawdzeñ dokonywanych przez instytucje i s³u¿by zajmuj¹ce
siê zwalczaniem przestêpczoci zorganizowanej i terroryzmu. S¹ to zagadnienia bardzo
istotne i na pewno warte szerszej dyskusji badawczej i naukowej. Bezporednim powodem podjêcia pracy nad przestêpczymi kurierami gotówkowymi by³o spostrze¿enie, jakie
znaczenie maj¹ oni dla zorganizowanych dzia³añ przestêpczych. Przez to szczególnego
sensu nabiera koniecznoæ zbadania tego obszaru z zamierzeniem budowania podstaw
do aktywnego przeciwdzia³ania i eliminowania tego aspektu przestêpczoci zorganizowanej. Szczególnie wa¿ne mog³oby byæ wykorzystanie instrumentów analitycznych i dzia³añ z zakresu zbierania danych geoprzestrzennych i ich analizowania. Mo¿liwoæ ledzenia miejsc i tras przemieszczania siê osób wraz z efektywn¹ i bie¿¹c¹ analiz¹ danych na
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ten temat mog¹ stanowiæ narzêdzie rozpoznania i walki z dzia³alnoci¹ nielegalnych kurierów gotówkowych zastêpuj¹cych rejestrowane przekazy pieniê¿ne. Proces nielegalnego transferu gotówkowego jest szerzej rozpoznany z punktu widzenia problematyki prania pieniêdzy i finansowania terroryzmu, co znalaz³o odzwierciedlenie w licznych
publikacjach i pracach naukowych.
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CASH COURIERS  ALLIES OF CRIMINAL ORGANISATIONS AND TERRORISTS
Abstract. The organised crime as a social and economic phenomenon already a long time
ago crossed and still crossing national borders as well as legal boundaries.
The range and scope of its activity is defined by the adjectives: cross-border, international.
Criminal groups are increasingly obtain illegal incomes reaching the amounts of billions in
different places around the world. The problem is how to transfer or move the illegal
money to the recipients, beneficiaries or places further used by the criminals. The
official and legal channels of transfers (banks, money remittances institutions) are
effectively controlled by governmental and law-enforcement agencies, which mostly
prevent their use by international criminals. In such conditions, organised crime starts to
lead the transfer of funds directly using cash couriers carrying money to the designated
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location. The article describes the dealings of illegal, criminal cash transfers for the
purposes of organised groups. The cases of disclosure of illegal transporting the money
are described and bears with the details of the perpetrators modus operandi. The paper
also contains activities and initiatives undertaken in order to detect and prevent the
phenomenon of illegal transfer of funds from and intended for criminal activities. The
authors draw attention to the possibility of using geospatial analysis in this area, the
more the need to find new solutions to inhibit the flow of criminal money.
Key words: illegal money transfer, cash couriers, transnational organised crime, terrorism

Zaakceptowano do druku  Accepted for print: 6.03.2013

Administratio Locorum 12(1) 2013

106

Rados³aw Wrzosek, Przemys³aw Wrzosek

Acta Sci. Pol.

Analiza przestrzenna a taktyczne rozpoznanie obszaru dzia³añ pododdzia³u...

107

Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 12(1) 2013, 107113

ANALIZA PRZESTRZENNA A TAKTYCZNE ROZPOZNANIE
OBSZARU DZIA£AÑ PODODDZIA£U
ANTYTERRORYSTYCZNEGO POLICJI
Waldemar Zubrzycki
Wy¿sza Szko³a Policji w Szczytnie
Streszczenie. W artykule odniesiono siê do problematyki dzia³añ bojowych pododdzia³ów antyterrorystycznych policji oraz koniecznoci posiadania przez ich funkcjonariuszy mo¿liwie maksymalnej iloci informacji s³u¿¹cych w³aciwemu przygotowaniu i zrealizowaniu postawionych im zadañ. W Polsce jest 17 pododdzia³ów antyterrorystycznych dzia³aj¹cych na terenie ca³ego kraju. W takim kontekcie autor wskazuje na mo¿liwoci wykorzystania systemów informacji geograficznej, przeprowadzania analiz przestrzennych za ich pomoc¹ i pozyskiwania po¿¹danych informacji geograficznych na temat obszaru planowanych dzia³añ.
S³owa kluczowe: analiza przestrzenna, informacja geograficzna, system informacji
geograficznej, pododdzia³ antyterrorystyczny, rozpoznanie taktyczne, dzia³ania bojowe

WPROWADZENIE
Analiza przestrzenna jest to pojêcie odnosz¹ce siê do technik badania danych u¿ywaj¹cych m.in. ich geograficznych w³aciwoci. Jednym z problemów jest okrelenie
przestrzennej lokalizacji podmiotów. Informacja geograficzna dotyczy obiektów przestrzennych powi¹zanych z powierzchni¹ Ziemi i daje odpowied na pytania: co znajduje
siê we wskazanym miejscu, gdzie znajduje siê analizowany obiekt oraz jakie cechy przestrzenne posiada.
Przez setki lat otaczaj¹c¹ nas przestrzeñ opisywano, pos³uguj¹c siê jêzykiem kartografii  rysowano mapy i wykorzystywano je do orientacji w terenie. Ich nowoczesnym
odpowiednikiem s¹ mapy cyfrowe, za wspó³czesnym sposobem opisu przestrzeni geograficznej, do tego najbardziej efektywnym, s¹ komputerowe systemy informacji geograficznej (Geographic Information System), za pomoc¹ których pozyskiwane s¹, gromadzone, analizowane i przetwarzane dane geograficzne. Systemy te pozwalaj¹ na zapis
Adres do korespondencji  Corresponding author: Waldemar Zubrzcki, Zak³ad Studiów nad
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danych przestrzennych w logicznej strukturze, wszechstronn¹ ich analizê i wizualizacjê.
Wyj¹tkowoæ GIS polega przede wszystkim na mo¿liwoci prowadzenia ró¿nego typu
analiz przestrzennych. System informacji geograficznej jest z powodzeniem stosowany
tam, gdzie istotna jest prezentacja danego zagadnienia w odniesieniu przestrzennym
[Gotlib i in. 2007].
Uzasadnieniem zastosowania GIS jest ogromna sprawnoæ wspó³czesnych komputerów, które s³u¿yæ mog¹ do przetwarzania du¿ych zbiorów danych oraz ró¿nego rodzaju
analiz przestrzennych. £atwoæ przetwarzania danych i ich aktualizacji powoduje, ¿e wartoæ informacji geograficznej mo¿e byæ lepiej zachowana, nie ulegaæ tak szybkiej
dezaktualizacji jak w tradycyjnych sposobach jej przechowywania i prezentacji (mapy,
atlasy).
Za pomoc¹ systemu GIS mo¿na powi¹zaæ informacjê na temat cech obiektów z danymi o ich lokalizacji. Odpowiednie kombinacje danych i ich reprezentacji graficznej s¹ organizowane w zorientowane geograficznie tzw. warstwy tematyczne (np. rzeba terenu,
sieæ rzeczna), które mog¹ byæ dowolnie nak³adane na siebie w celu umo¿liwienia przeprowadzenia ró¿norodnych analiz przestrzennych.
Korzyci, które wnosz¹ systemy geoinformacyjne, zosta³y szybko dostrze¿one zarówno w wielu dziedzinach nauki, jak i w sferze praktycznej. Dzisiaj pos³uguj¹ siê nimi
urzêdy administracji, geodezja, ochrona rodowiska, planowanie przestrzenne, a tak¿e takie s³u¿by, jak Wojsko Polskie, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, a tak¿e Policja [Werner 2004].
W celu realizacji jej ustawowych zadañ niezwykle pomocna jest mo¿liwoæ korzystania
z wszelkich wspó³czesnych rozwi¹zañ technologicznych, w tym tak¿e komputerowych
systemów informacji geograficznej i zgromadzonych w nich danych. Dla wiêkszoci z zastosowañ policyjnych musz¹ to byæ dane o wysokiej dok³adnoci i aktualnoci. Mo¿na
je podzieliæ na dwie grupy:
a) dane topograficzne obejmuj¹ce podstawowe informacje o drogach, pokryciu terenu,
budynkach, liniach elektroenergetycznych itp. oraz o ukszta³towaniu terenu;
b) dane specjalistyczne obejmuj¹ce zarówno dodatkowe warstwy informacyjne danych,
jak i szczegó³owe, istotne ze wzglêdów prowadzonych dzia³añ, atrybuty obiektów topograficznych, w tym np.:
 lokalizacjê miejsca przebywania przestêpców wraz z informacj¹ o ich wyposa¿eniu,
stanie osobowym, mo¿liwociach stawiania oporu itp.;
 oznaczenie terenów zamkniêtych;
 parametry techniczne mostów i wiaduktów;
 informacje o przeszkodach dla pojazdów;
 zaplanowane trasy dojazdu i dojcia poszczególnych komponentów operacji;
 informacje o szpitalach, lekarzach;
 informacje o budynkach, w tym ich parametry techniczne;
 informacje o potencjalnych l¹dowiskach [Gotlib i in. 2007].
Dostêp do wiarygodnej i aktualnej informacji geograficznej, z uwagi na prowadzenie
dzia³añ w ró¿nych uwarunkowaniach i w odniesieniu do zró¿nicowanych obiektów,
szczególnie cenny mo¿e byæ w przypadku realizacji zadañ stawianych pododdzia³om antyterrorystycznym Policji.
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Pododdzia³ antyterrorystyczny jest to wyodrêbniona w strukturach Policji etatowa
jednostka lub komórka organizacyjna odpowiednio przeszkolona i wyposa¿ona do dzia³añ o charakterze specjalnym. Obecnie w Polsce powo³anych jest dziewiêæ samodzielnych pododdzia³ów antyterrorystycznych Policji (w Bia³ymstoku, Gdañsku, Katowicach,
Krakowie, £odzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i we Wroc³awiu), szeæ sekcji antyterrorystycznych komend wojewódzkich (w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Lublinie, Olsztynie i Opolu) podejmuj¹cych dzia³ania w swoich województwach oraz pododdzia³ centralny  Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy G³ównej Policji 
dzia³aj¹cy na terenie ca³ego kraju. Ich g³ównym zadaniem jest przeciwdzia³anie wszelkiego rodzaju aktom terroru oraz likwidacja sytuacji powoduj¹cych szczególnie niebezpieczne zagro¿enia porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego [Zubrzycki 2010]. Zadania te pododdzia³y realizuj¹ w ramach prowadzonych akcji i operacji policyjnych, wykonuj¹c
zlecenia innych komórek i jednostek organizacyjnych Policji.
Wród dzia³añ prowadzonych przez pododdzia³ antyterrorystyczny, w ramach operacji policyjnej, wymieniæ mo¿na kilka sta³ych elementów. Nale¿¹ do nich: zebranie informacji o zdarzeniu, okrelenie zadañ do wykonania, dokonanie taktycznego rozpoznania
miejsca dzia³añ, przeprowadzenie analizy zebranych informacji, wypracowanie decyzji
i zaplanowanie dzia³añ bojowych, przydzielenie zadañ poszczególnym policjantom bior¹cym udzia³ w dzia³aniach, ich realizacja, sporz¹dzenie dokumentacji z wykonanych czynnoci oraz wyci¹gniêcie wniosków taktycznych i szkoleniowych [Zubrzycki 2010].
Dzia³ania pododdzia³u antyterrorystycznego najczêciej s¹ bardzo dynamiczne, a ich
powodzenie oparte jest na kilku podstawowych elementach: szybkoci, zaskoczeniu
i agresji podpartych wszechstronnym wyszkoleniem i czynnikiem równie wa¿nym  mo¿liwie obszernej informacji [Zubrzycki 2010]. Niew¹tpliwie ogromny wp³yw na przebieg
dalszych procedur bêdzie mia³o taktyczne rozpoznanie miejsca przewidywanych dzia³añ
bojowych, przez które rozumieæ nale¿y wszelkie czynnoci maj¹ce na celu zebranie informacji na temat miejsca planowanych dzia³añ wykonywane w celu uzupe³nienia uzyskanych wczeniej informacji oraz ich uszczegó³owienia. Wskazane jest, by taktyczne rozpoznanie miejsca dzia³añ prowadzone by³o przez policjantów pododdzia³u antyterrorystycznego, niezale¿nie od wczeniejszego rozpoznania, dokonanego przez jednostkê
lub komórkê policyjn¹ zlecaj¹c¹ wykonanie zadania.
Z punktu widzenia odpowiedniego przygotowania do realizacji zadania bojowego, informacje zdobyte samodzielnie przez funkcjonariuszy pododdzia³u antyterrorystycznego
stanowi¹ najbardziej wartociowy materia³.
Rozpoznanie taktyczne najczêciej polega na osobistym rekonesansie w terenie prowadzenia przysz³ej operacji i bezporedniej obserwacji. Zdobyty t¹ drog¹ materia³ ukierunkowany jest na specyficzne potrzeby dzia³añ bojowych, eliminuj¹c maksymalnie element improwizacji podczas realizacji zadania.
Taktyczne rozpoznanie miejsca dzia³añ bojowych pododdzia³u antyterrorystycznego
dotyczy wielu ró¿norodnych aspektów zwi¹zanych z przygotowaniem siê do realizacji
postawionego zadania, w tym mo¿liwie najbardziej szczegó³owego okrelenia miejsca
przysz³ych dzia³añ, polegaj¹cego m. in. na:
 okreleniu zewnêtrznego otoczenia miejsca dzia³añ (rzeba terenu, elementy u³atwiaj¹ce podejcie pod obiekt, przeszkody itp.);
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 okreleniu mo¿liwych dróg podejcia i rozmieszczenia si³ i rodków;
 okreleniu charakteru obiektu;
 okreleniu specyfiki obiektu (urz¹dzenia elektryczne, wysokie cinienie, substancje
chemiczne, gazy techniczne, wysokie temperatury, zawiesiny w powietrzu, obecnoæ
dzieci, chorych, du¿ej liczby ludzi itp.);
 stwierdzeniu obecnoci urz¹dzeñ technicznego i elektronicznego zabezpieczenia miejsca dzia³añ (kamery, czujniki ruchu itp.);
 okreleniu mo¿liwoci rozmieszczenia strzelców wyborowych;
 okreleniu sposobu rozmieszczenia piercienia wewnêtrznego;
 okreleniu mo¿liwoci rozmieszczenia zabezpieczenia medycznego i zespo³ów wsparcia;
 okreleniu dróg ewakuacji poszczególnych zespo³ów pododdzia³u antyterrorystycznego;
 okreleniu miejsc ewakuacji osób rannych;
 okreleniu miejsc ewakuacji osób zatrzymanych;
 okreleniu mo¿liwoci wykorzystania mig³owców (elementy utrudniaj¹ce podejcie,
miejsce desantu itp.), transporterów opancerzonych, innych pojazdów i urz¹dzeñ;
 okreleniu mo¿liwoci zastosowania materia³ów wybuchowych i rodków niekonwencjonalnych.
W odniesieniu do budynków, stanowi¹cych cel potencjalnego ataku, podczas rozpoznania okreliæ nale¿y wiele cech, które decydowaæ bêd¹ o wyborze nie tylko odpowiedniej taktyki dzia³ania, ale tak¿e specjalnych technik umo¿liwiaj¹cych realizacjê zadania.
Okrelenie specyfiki obiektu obejmowaæ bêdzie nie tylko jego funkcjonalny charakter, ale tak¿e inne cechy, które mog¹ mieæ wp³yw na przebieg dzia³añ bojowych. Celowe
jest pozyskanie informacji na temat jego budowy, u¿ytych materia³ów konstrukcyjnych,
kszta³tu, wysokoci, iloci kondygnacji, dróg wejcia do rodka (okna, drzwi i inne
otwory), sposobów i kierunków otwierania zamkniêæ i zastosowanych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych, a tak¿e rodzaju ogrodzeñ, obecnoci bram i furtek czy te¿ przebywania
zwierz¹t domowych mog¹cych zaalarmowaæ i utrudniæ dzia³anie grupy szturmowej.
Informacje zebrane w toku taktycznego rozpoznania poddaje siê analizie w celu wypracowania optymalnych decyzji dotycz¹cych dzia³añ bojowych pododdzia³u antyterrorystycznego oraz sporz¹dzenia planu tych dzia³añ. Obejmuj¹ one w szczególnoci wybór najlepszego
wariantu dzia³ania oraz okrelenie si³ i rodków niezbêdnych do realizacji zadañ.
Do sporz¹dzenia planu dzia³añ bojowych pododdzia³u antyterrorystycznego wykorzystuje siê wszelkie uzyskane informacje, w tym tak¿e zebrane w toku rozpoznania taktycznego. Powinien on precyzowaæ m.in.:
 termin i miejsce dzia³añ;
 si³y i rodki potrzebne do wykonania zadania;
 przydzia³ stref odpowiedzialnoci i zapasowych stref odpowiedzialnoci poszczególnym zespo³om;
 g³ówne i zapasowe drogi dojcia do obiektu;
 g³ówne i zapasowe drogi wejcia do obiektu;
 g³ówne i zapasowe drogi ewakuacji;
 miejsca ewakuacji;
 miejsca wypoczynku i oczekiwania.
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W³aciwe rozpoznanie rejonu i obiektu dzia³ania stanowi podstawê do zaplanowania
i przeprowadzenia akcji, które z jednej strony bêd¹ skuteczne, z drugiej za stanowiæ
bêd¹ jak najmniejsze zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia wszystkich ich uczestników. Decyduj¹ one o szybkoci przedostania siê zespo³ów szturmowych w rejon dzia³ania, opanowania obiektu, obezw³adnienia przestêpców i eliminacji zagro¿enia [Zubrzycki 2010].
Wszystkie dzia³ania bojowe pododdzia³u antyterrorystycznego powinny byæ poprzedzone taktycznym rozpoznaniem miejsca ich prowadzenia, chyba ¿e wyst¹pi¹ przes³anki
negatywne, np. mo¿liwoæ dekonspiracji przygotowywanych dzia³añ policyjnych [Zubrzycki 2010]. W takim w³anie przypadku nieocenione okazaæ siê mo¿e wykorzystanie
mo¿liwoci systemu informacji geograficznej. ród³em niezbêdnych informacji, a tak¿e
sposobem ich przekazywania, mog¹ byæ zdjêcia lotnicze i obrazy satelitarne. Przetworzone obrazy (zdjêcia lotnicze) doprowadzone do rzutu ortogonalnego (ortofotomapa) mog¹
byæ podstawowym komponentem policyjnego GIS [Gotlib i in. 2007]. System taki umo¿liwi³by wykorzystanie zdjêæ satelitarnych, p³ynn¹ zmianê skali obrazu (od ca³ego globu
do ulic w miecie), precyzyjne okrelenie po³o¿enia obiektów i pomiar odleg³oci, wykorzystanie informacji o rzebie terenu i danych o budynkach, w tym lokalizacjê obiektów,
okrelenie ich cech charakterystycznych, relacji przestrzennej obiektów czy te¿ przemieszczania siê wzd³u¿ okrelonych szlaków.
Warunki, w których prowadzone jest rozpoznanie taktyczne, czêsto nie pozwalaj¹ na
dok³adn¹ obserwacjê zastanego stanu rzeczy. Rozpoznanie takie czasem opiera siê na
jednorazowym przejechaniu samochodem lub przejciu pieszo w rejonie planowanych
dzia³añ oraz koniecznoci zapamiêtania jak najwiêkszej liczby szczegó³ów, bez mo¿liwoci
ich rejestrowania. Wykorzystanie GIS do dzia³añ operacyjnych w tego typu sytuacjach
mo¿e byæ niezast¹pione, stanowiæ bezpieczn¹ i skuteczn¹ formê pozyskiwania informacji
niezbêdnych do przeprowadzenia dzia³añ bojowych pododdzia³u antyterrorystycznego.
W innych okolicznociach wykorzystanie systemu mo¿e byæ uzupe³nieniem danych uzyskanych w trakcie rozpoznania, dostarczyæ dok³adniejszych informacji i umo¿liwiæ wielostronn¹ i wielokrotn¹ wizualizacjê okrelonego wycinka rzeczywistoci.
Domen¹ policyjnych pododdzia³ów antyterrorystycznych jest koniecznoæ reagowania na zamachy terrorystyczne, jak te¿ zatrzymywania uzbrojonych przestêpców i likwidowania zorganizowanych grup przestêpczych. Miejsca nielegalnej produkcji, przechowywania przedmiotów pochodz¹cych z przestêpstw lub s³u¿¹cych do ich pope³nienia
i inne, zwi¹zane z dzia³alnoci¹ tych¿e grup, czêsto zlokalizowane s¹ w terenie odludnym
lub trudno dostêpnym. Okolicznoci te powoduj¹, ¿e jakakolwiek wzmo¿ona aktywnoæ,
nietypowa dla tych miejsc czy te¿ pojawienie siê osób obcych interpretowane s¹ przez
sprawców jednoznacznie jako przejaw zainteresowania ze strony Policji. Dotyczy to tak¿e osób poszukiwanych i ukrywaj¹cych siê, szczególnie wyczulonych na tego typu aktywnoæ, co  w przypadku jej zauwa¿enia  skutkuje natychmiastow¹ zmian¹ miejsca
ich pobytu. W przytoczonych uwarunkowaniach praktycznie jedynym sposobem pozyskania bie¿¹cych informacji, pomocnych w przygotowaniu realizacji postawionego zadania, jest analiza danych zawartych w systemie informacji geograficznej. Realizacja
potrzeb pododdzia³u antyterrorystycznego w tym zakresie, z wykorzystaniem mo¿liwoci,
jakie stwarza GIS, wp³yn¹æ mo¿e niew¹tpliwie na podniesienie skutecznoci i bezpieczeñstwa jego dzia³añ, a uzyskanie potrzebnych informacji bez koniecznoci fizycznej
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obecnoci funkcjonariuszy na miejscu przysz³ej realizacji zadania nie nara¿a na ujawnienie prowadzonych przygotowañ.
Zbieranie przez policjantów pododdzia³ów antyterrorystycznych informacji na temat
cech charakteryzuj¹cych ró¿norodne obiekty oraz ich otoczenie dotyczy nie tylko sytuacji konkretnego, zaistnia³ego wydarzenia, czy zleconego zadania. Decyduje o tym tak¿e
celowoæ wyprzedzaj¹cego przygotowania na mo¿liwoæ wyst¹pienia zamachu terrorystycznego. Obejmuje wówczas wytypowane obiekty, co do których istnieje podejrzenie,
¿e mog¹ one stanowiæ cel takiego zamachu, z uwagi np. na ich funkcjonaln¹ albo symboliczn¹ naturê. Wczeniejsze zgromadzenie danych o takich obiektach nie tylko przyspieszy realizacjê zadania w przypadku wyst¹pienia takiej koniecznoci, ale pozwoli policjantom pododdzia³ów antyterrorystycznych równie¿ na przeprowadzenie praktycznych
treningów i fizyczne zapoznanie siê ze wskazanymi obiektami, a tak¿e æwiczeñ zgrywaj¹cych z si³ami potencjalnego wspó³dzia³ania.
Oprogramowanie geoinformacyjne nale¿y obecnie do najszybciej rozwijaj¹cych siê
dziedzin informatyki [Werner 2004]. Z punktu widzenia technologii, GIS znajduje siê
w g³ównym nurcie rozwoju Internetu. Jego rozwój oraz wzrost liczby internautów bêdzie
wp³ywa³ na rozwój technologii GIS, a tak¿e powiêkszy liczbê u¿ytkowników korzystaj¹cych z informacji przestrzennych [Gotlib i in. 2007]. W Polsce technologia GIS znajduje
siê tak¿e niew¹tpliwie na etapie znacznego rozwoju. Oczekiwania wiêkszoci u¿ytkowników systemów informacji przestrzennej dotycz¹ m.in. usprawnienia i u³atwienia codziennej pracy [Bielecka 2003]. Wiele urzêdów pañstwowych do realizacji swoich statutowych
dzia³añ potrzebuje dostêpu do informacji przestrzennej. Dzia³anie tych systemów wa¿ne
jest m.in. z punktu widzenia bezpieczeñstwa pañstwa [Gotlib i in. 2007].
PODSUMOWANIE
Mo¿liwoci systemu informacji przestrzennej zwi¹zane s¹ z udzielaniem odpowiedzi
na pytania dotycz¹ce lokalizacji obiektu (budynek, dzia³ka, jezioro, miejscowoæ itp.)
oraz warunków lokalizacyjnych, zale¿noci przyczynowo-skutkowych miêdzy obiektami
oraz wyników modelowania procesów i zjawisk [Bielecka 2003]. Z powodzeniem uzupe³niaæ one mog¹ informacje uzyskane w drodze taktycznego rozpoznania, umo¿liwiaj¹c
pododdzia³om antyterrorystycznym podejmowanie bezporednich dzia³añ w konkretnie
zaistnia³ej sytuacji. Na ich podstawie mo¿liwy jest wybór taktycznych wariantów dzia³ania oraz optymalnego doboru si³ i rodków.
ród³em wszechstronnej informacji mog¹ byæ techniki operacyjne stosowane przez
komórki operacyjno-rozpoznawcze, rozpytanie wiadków, rodziny, mieszkañców, dozorców, administratorów obiektów czy wreszcie dzielnicowych i funkcjonariuszy miejscowych komórek Policji, a tak¿e analiza dokumentów, map, planów, szkiców, fotografii i innej dokumentacji [Zubrzycki 2010]. Równie cenna bêdzie jednak informacja geograficzna
uzyskana w drodze analizy przestrzennej. Zarz¹dzanie przestrzeni¹ wymaga dostêpu do
wiarygodnej i aktualnej informacji geograficznej. Informacja taka mo¿e byæ dostarczona
w ró¿nej formie, jednak¿e najbardziej efektywne jest jej udostêpnienie poprzez systemy
informacji przestrzennej [Bielecka 2003].
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Dziêki rozwojowi i technologii, a w szczególnoci sieci internetowej, informacja przestrzenna sta³a siê wszechobecna [Gotlib i in. 2007]. Przewiduje siê, ¿e w najbli¿szych latach ogromnego znaczenia nabierze tzw. mobilny GIS. Wszystko wskazuje na to, ¿e systemy lokalizacyjne stan¹ siê tak samo popularne jak telefon komórkowy, który bêdzie
standardowo wyposa¿ony w modu³ nawigacji satelitarnej GPS obejmuj¹cy swoim zasiêgiem ca³¹ kulê ziemsk¹, i mapy cyfrowe [Gotlib i in. 2007]. Informacja geograficzna dostêpna bêdzie wiêc tak¿e bezporednio na miejscu realizowanego przez Policjê zadania,
znajdzie zastosowanie w systemach wspomagania dowodzenia, planowaniu dzia³añ, analizie celów i monitorowaniu lokalizacji przestêpców, w logistyce oraz w innym, szeroko
pojêtym wspomaganiu dzia³añ [Gotlib i in. 2007], w tym tak¿e w warunkach dynamicznie
zmieniaj¹cych siê okolicznoci.
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SPATIAL ANALYSIS BUT TACTICAL RECONNAISSANCE OF ANTITERRORIST
UNIT OPERATION AREA
Abstract. The article is concerned with the matter of antiterrorist units combat
operations and necessities of properties maximum amount of possibile information by
their officers. There are 17 antiterrorist units In Poland which execute tasks in the area
of whole country. This information will be taken advantage for preparation and
realization tasks that stand before that units. It indicates in such context capability of
utilization of geographic information systems and use them for spatial analysis
conducting and geting desirable geographic informations about planned operation area.
Key words: spatial analysis, geographic information, geographic information system,
antiterrorist unit, tactical reconnaissance, combat operations
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