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Ocena ryzyka na co dzie ń - ICE

Aplikacja „W nagłym wypadku”

 MOMENT BHP

 Pozwala pomóc osobom postronnym – nie wymaga 
odblokowania telefonu

 Dostarcza informacji o najbliższych osobach 
kontaktowych

 Może dostarczyć informacji o grupie krwi, chorobach 
przewlekłych, uczuleniach – te dane podlegają 
medycznym procedurom

Bezpiecze ństwo jest wa żne codziennie!
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EWA 
SZCZEBAK

12
Lat do świadczenia

KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI
• Analiza zagrożeń (strategia, modelowanie)
• Badania środowiska gruntowo-wodnego
• Budowa modelu koncepcyjnego
• Remediacja in-situ

STANOWISKO
• Starszy Specjalista ds. Środowiska
• Kierownik Projektu

KWALIFIKACJE
• Lic Ochrony Środowiska (2006) – Uniwersytet Wrocławski
• Mgr Geologii (2008) – Uniwersytet Wrocławski
• Studia podyplomowe z modelowania numerycznego w 

hydrogeologii i GIS (2012-2013)
• Uprawnienia w zakresie hydrogeologii (Kategoria V) 

Prelegent
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Ocena „zagro żeń”: Podstawy prawne
 Podstawy prawne: Ustawa Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawa o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie:

 ocena wyst ępowania znacz ącego zagro żenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska

 Część Wniosku składanego do RDOŚ o ustalenie Planu Remediacji i podlega opiniowaniu 
przez Sanepid

 Ocenę zagro żeń należy przeprowadzi ć:

1.Kiedy zostanie stwierdzone zanieczyszczenie w powierzchni ziemi

2.Kiedy planowana jest zmiana wcześniej ustalonych warunków remediacji/ rekultywacji lub 
sposobu zagospodarowania terenu

Analiza ryzyka = uzupełnienie oceny „zagro żeń” 

Naukowa metoda obliczeniowa maj ąca na celu oszacowanie wpływu
substancji zanieczyszczaj ącej na zdrowie ludzkie i środowisko.
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1. Aby dowiedzieć się, czy należy całość zanieczyszczonego terenu czyścić, czy wystarczy 
zmniejszyć ilość, a może nie trzeba podejmować żadnych działań? 

2. Aby zbadać, czy zanieczyszczenie zagraża pracownikom/przyszłym użytkownikom 
terenu?

3. Aby zbadać, czy zanieczyszczenie zagraża sąsiadom (środowisku/ludziom)?

4. Aby ocenić, czy należy się spodziewać potencjalnych roszczeń od sąsiadów (Czy 
zanieczyszczenie przemigruje poza granice działki? Jak daleko?)?

5. Aby wyznaczyć, które substancje są najbardziej szkodliwe?

 Cele nadrz ędne:

1. Ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu 
środowiska

2. Ustalenie „bezpiecznych” standardów jakości dla konkretnego terenu

Po co robimy analiz ę ryzyka?
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Wymagania PO Ś (ocena „zagro żeń”):  

 Przeprowadzenie oceny występowania znaczącego zagrożenia 
dla zdrowia ludzi lub środowiska polega na zebraniu 
ogólnodostępnych informacji na temat występujących w 
powierzchni ziemi substancji oraz rozpoznaniu, czy istnieją drogi 
narażenia na zanieczyszczenie, uwzględniając charakter 
najbliższego otoczenia oraz warunki gruntowo-wodne. 

 Tzw. Ocena jakościowa

Jak robimy analiz ę ryzyka w Arcadis PL? 

Podejście Arcadis (ocena „zagro żeń” + analiza ryzyka):

 Oprócz oceny jakościowej (opisu „na logikę”) przeprowadzamy 
tzw. ocenę ilościową, wykorzystując modele obliczeniowe 
powszechnie używane na całym świecie oraz dane specyficzne 
dla modelowanego obszaru

 Używamy wielu ścieżek dowodowych, czyli sposobów na 
zbadanie i potwierdzenie/wykluczenie zagrożenia (testy polowe, 
specjalistyczne badania terenowe i laboratoryjne)
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Jak robimy analiz ę ryzyka?

Schemat uwzględniający warunki środowiskowe, sposób występowania zanieczyszczenia, 
potencjalnych odbiorców i drogi narażenia. Służy do zrozumienia sytuacji.

Krok 1 - Model koncepcyjny (ang. conceptual site model  - CSM)

Żelazna zasada konsultanta:
Jeśli nie umiesz narysowa ć modelu koncepcyjnego, to znaczy, że go nie rozumiesz
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 Krok 1 - Model koncepcyjny

Rzeka
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 Krok 1 - Model koncepcyjny
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Rzeka

 Krok 1 - Model koncepcyjny
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Jak robimy analiz ę ryzyka?

Krok 1 - Model koncepcyjny

Kluczowy element analizy ryzyka i wyboru metod remedia cji

 Opisuje źródło, drogę i receptory zanieczyszczenia

 Tworzony zazwyczaj wieloetapowo

 Stopień szczegółowości dostosowany do celu, któremu służy 
(ocena stanu środowiska, ocena zagrożeń, remediacja)

 Im więcej danych włożonych do modelu, tym bardziej jest on 
wiarygodny

 W przypadku jego modyfikacji, konieczna weryfikacja 
dotychczasowej analizy ryzyka

 Na jego podstawie wybieramy narzędzia do modelowania/obliczeń
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Jak robimy analiz ę ryzyka?

Krok 2 – Analiza ryzyka – wybór narz ędzi na podstawie 
danych z CSM

Narzędzie wybiera si ę na podstawie modelu koncepcyjnego

 Gdzie jest źródło zanieczyszczenia – grunt, woda, wolny produkt, 
faza lotna?

 Jaki jest skład zanieczyszczenia – różne substancje, jedna 
dominująca grupa? Czy należy analizować ryzyko indywidualne, 
czy kumulatywne?

 Jakie są receptory – ludzie, wody podziemne, wody 
powierzchniowe, sąsiadujące grunty? 
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Jak robimy analiz ę ryzyka?

Krok 2 – Analiza ryzyka – generalne zało żenia

Podstawowa zasada: konserwatyzm

 Badany obszar źródłowy do modelu musi mieć określone wymiary x, y, z

 Niejednorodne warunki hydrogeologiczne muszą być uschematyzowane –
1 wartość parametru jest wprowadzana do modelu (k, I, m, n itd.) 

 Analizowana jest 1 warstwa aeracji i saturacji; jeśli występuje więcej 
warstw, należy analizę przeprowadzić etapowo dla każdej z warstw

 Lista analizowanych substancji musi być racjonalnie dobrana – nie tylko 
substancje ujęte w Rozporządzeniach; czasem należy wykonać 
szczegółowe badania np. frakcjonowanie substancji ropopochodnych
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Jak robimy analiz ę ryzyka?
Krok 2 – Analiza ryzyka

Zdrowotna
Oparta na danych 

toksykologicznych, ale 
wykorzystuje wszystkie dane 

z analizy środowiskowej

Środowiskowa
Oparta na danych hydrogeologicznych, 
meteorologicznych, geotechnicznych, 
geochemicznych – specyficznych dla 

danego terenu

• Może się odnosić do standardów (np. RTW – ang. Remedial Target Worksheet)
• Może obliczać wskaźniki ryzyka (np. RBCA – ang. The Risk Based Corrective
Action Toolkit for Chemical Releases)
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Krok 2 – Analiza ryzyka – środowiskowa 

Podstawy teoretyczne na przykładzie modelu RTW 

 Obliczenia prowadzone są z wykorzystaniem równań opisujących zarówno przepływ wód 
podziemnych, jak i procesy retardacji (opóźnienia) migracji zanieczyszczeń w środowisku.

 Przykładowe równania, na których opiera się model obliczeniowy:

v(woda) = K * i/n, gdzie:

v – prędkość przepływu wód podziemnych [m/d]
K – współczynnik filtracji [m/d]
i – spadek hydrauliczny
n – porowatość

t(woda) = x * n/K * i, gdzie:

t – czas dopływu wody podziemnej do receptora [d]
x – odległość od czoła plamy do receptora [m]
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Krok 2 – Analiza ryzyka – środowiskowa 

Podstawy teoretyczne na przykładzie modelu RTW

v(zanieczyszczenie) = K * i/n * R, gdzie:
v - prędkość przepływu zanieczyszczeń [m/d]
R – współczynnik retardacji:

R = 1 + (Kd * g)/n, gdzie:
Kd – współczynnik podziału grunt/woda [l/kg], gdzie:
Kd = Koc * Foc, gdzie:
Koc – współczynnik podziału materia organiczna/woda [l/kg]
Foc – frakcja węgla organicznego
g - gęstość właściwa gruntu [g/cm3]

t(zanieczyszczenie) = (x * n * R) / (K * i), gdzie:
t(zanieczyszczenie) - czas dopływu zanieczyszczeń do receptora [d]

AF = C0 / CED, gdzie:
AF – wskaźnik atenuacji
C0 – stężenie w plamie zanieczyszczeń [mg/l]
CED – stężenie w receptorze [mg/l] 

RT = AF * CT, gdzie:
RT – stężenie w źródle, przy którym należy rozpocząć remediację [mg/l]
CT – stężenie docelowe w receptorze [mg/l]
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Krok 2 – Analiza ryzyka – środowiskowa – CSM w szczegółach
Zanieczyszczony grunt Zanieczyszczona woda

gęstość objętościowa gruntu strefy aeracji – lab/lit
gęstość właściwa jw– lab

porowatość – lab/lit 
wilgotność - lab

pH gruntu (dla metali) - lab
współczynnik charakteryzujący lotność stała Henriego H - lit współczynnik charakteryzujący lotność stała Henriego H - lit

współczynnik podziału grunt/woda Kd – lit albo: współczynnik podziału grunt/woda Kd – lit albo:
frakcja organiczna Foc - lab frakcja organiczna Foc - lab

współczynnik podziału materia organiczna/woda Koc - lit współczynnik podziału materia organiczna/woda Koc - lit
opady średnioroczne – stacja meteo

rodzaj pokrycia terenu
współczynnik filtracji warstwy wodonośnej współczynnik filtracji warstwy wodonośnej

spadek hydrauliczny spadek hydrauliczny
powierzchnia strefy źródłowej (zanieczyszczonych gruntów)

długość strefy źródłowej - grunty
szerokość strefy źródłowej - grunty

miąższość warstwy wodonośnej miąższość warstwy wodonośnej
miąższość strefy mieszania zanieczyszczeń w wodzie 

podziemnej
stężenie w gruncie w strefie źródłowej stężenie w wodzie w strefie źródłowej

czas połowicznego rozpadu - lit czas połowicznego rozpadu - lit
szerokość plamy zanieczyszczonych wód w strefie źródłowej szerokość plamy zanieczyszczonych wód w strefie źródłowej

miąższość plamy zanieczyszczonych wód podziemnych miąższość plamy zanieczyszczonych wód podziemnych
gęstość objętościowa gruntu zawodnionego gęstość objętościowa gruntu zawodnionego 
porowatość efektywna zawodnionego gruntu porowatość efektywna zawodnionego gruntu

odległość do zakładanego receptora odległość do zakładanego receptora
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Krok 2 – Analiza ryzyka – środowiskowa przykład RTW 
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Krok 2 – Analiza ryzyka – środowiskowa przykład RBCA 

Ekran główny: zało żenia modelowe, parametry wej ściowe, wyniki 
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Krok 2 – Analiza ryzyka – środowiskowa przykład RBCA 

Model koncepcyjny w programie obliczeniowym
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Krok 2 – Analiza ryzyka – środowiskowa przykład RBCA 

Analiza na drodze Źródło – Droga – Receptor 
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Krok 2 – Analiza ryzyka – środowiskowa przykład RBCA 

Ryzyko w 
różnych
drogach 
narażenia

Krytyczna droga
narażenia

Wyniki wizualnie klarowne
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Krok 2 – Analiza ryzyka – środowiskowa przykład RBCA 

Wyniki obliczeń 
ryzyka 
związanego ze 
spożyciem wody
dla substancji 
kancerogennych

Wyniki obliczeń 
ryzyka 
związanego ze 
spożyciem wody
dla substancji 
toksycznych

Konkretne ryzyka szczegółowo rozpisane
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Krok 2 – Analiza ryzyka – środowiskowa przykład Risk-net 

Źródło-Droga-Receptor
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Krok 2 – Analiza ryzyka – środowiskowa przykład Risk-net 

Dodatkowe badania



© Arcadis 2019

Krok 2 – Analiza ryzyka – środowiskowa przykład Risk-net 
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Krok 2 – Analiza ryzyka – środowiskowa przykład Risk-net 
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Krok 2 – Analiza ryzyka – środowiskowa przykład Risk-net 

C6-C12



© Arcadis 2019

Krok 2 – Analiza ryzyka – środowiskowa przykład Risk-net 
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Jak robimy analiz ę ryzyka?
Krok 3 – Badania dodatkowe – weryfikacja 

 Testy mobilności wolnego produktu naftowego 
dla zanieczyszczeń ropopochodnych

 Badania powietrza gruntowego pod kątem 
zawartości par zanieczyszczeń

 Testy hydrogeologiczne pod kątem obserwacji 
prawdziwej prędkości i kierunku przepływu 
zanieczyszczonych wód podziemnych

k z literatury czy zmierzone w terenie?
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1. Które receptory są zagrożone?

2. Jak daleko zanieczyszczenie popłynie?

3. Kiedy zanieczyszczenie dopłynie do receptorów?

4. Jakie wartości stężeń są „bezpieczne” na danym terenie? 

5. Która z substancji jest najbardziej niebezpieczna?

6. Jakie jest rzeczywiste ryzyko kumulatywne wszystkich obecnych substancji?

 Czy jest znacz ące zagro żenie, czy go nie ma?

Wyniki oceny zagro żeń z analiz ą ryzyka

 Pomoc w podj ęciu decyzji o sposobie remediacji
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Analiza ryzyka – najwa żniejsze kwestie
 Wiedza z zakresu hydrogeologii jest niezbędna dla poprawnej analizy

 Model koncepcyjny jest kluczowy i „ciągle żywy”

 Nie ma 1 rozwiązania i modelu idealnego – ważne, aby umieć obronić swoje 
wyniki modelowania

 Często trafiamy na dysonans między wynikami oceny ryzyka a normami 
prawnymi – nie ma w nich substancji stwarzających ryzyko, więc trudno 
obligować klienta do remediacji, której wg prawa nie musi robić

Podejście Arcadis nie jest jedyną słuszną metodyką. Jednak wg nas, warto opierać 
się na parametrach mierzalnych, które można zweryfikować w terenie, zbadać w 
laboratorium, obliczyć wzorami empirycznymi, które są znane i używane wśród 
specjalistów na całym świecie. 

 Strategia rzetelnej oceny zagro żeń



Dziękuję za uwagę! 

Kontakt

Ewa Szczebak
email: ewa.szczebak@arcadis.com
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
M +48 785 580 566
www.arcadis.com
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Arcadis.
Improving quality of life.


