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Abstract 
 

In the article analyzes the potential effects of extreme floods in the area of Kraków, resulting 
from two selected scenarios of failure of hydrotechnical facilities were presented. The following sce-
narios were analysed:  destruction of embankments in the city area and the catastrophe of two dams of 
the Soła river Cascade (Tresna and Porąbka). The estimation of losses and damage was made on the 
basis of the results of model studies and flood hazard and flood risk assessments, carried out as part of 
the analysis of the second planning cycle of the Flood Directive implementation. The expected losses 
in Kraków were estimated at PLN 7.3 - 8.9 billion and the number of inhabitants at risk was estimated 
at 203 - 250 thousand. 
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1. WSTĘP 
 

Kraków, miasto z dużą liczbą mieszkańców i największym w Polsce nagroma-
dzeniem unikalnych zabytków jest poważnie zagrożone powodzią. Jak dotąd szczęśli-
wie uniknął katastrofy na miarę Wrocławia w roku 1997, jest jednak faktem, że od 
setek lat obszar dzisiejszego Krakowa nawiedzany był wielokrotnie powodziami 
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(tablica 1), powodującymi ofiary śmiertelne oraz straty w infrastrukturze miejskiej 
i mieniu osób prywatnych (Punzet 1995, Bielański 1997, Wojciechowski 2010). 
 

Tablica 1 
Zestawienie rzędnych i wartości kulminacji powodzi katastrofalnych w profilu mostu Dębnickiego 

Table 1 
The list of the values of ordinates and culmination of catastrophic floods in profile of the Dębnicki 

Bridge 
 

Lp. 
Powodzie 

historyczne 
 [rok] 

Kulminacja Prawdopodo-
bieństwo  

przewyższenia 
przepływu  

maksymalnego  
p [%] 

Kulminacja 

Przepływ 
[m3∙s-1] 

Rzędna 
[m n.p.m.] 

Przepływ 
[m3∙s-1] 

Rzędna 
[m n.p.m.] 

1 1813 3176 206,71 Q0,1% 3870 208,13 
2 2010 2476 204,65 Q0,2% 3156 206,67 
3 1970 2300 204,21 Q1% 2411 204,54 
4 1903 2250 204,09 Q10% 1336 201,87 
5 1997 2100 203,71 Q50% 680 200,58 

 
Pomimo wielu wysiłków podejmowanych w ostatnich ponad stu latach stan bez-

pieczeństwa powodziowego w Krakowie nadal nie jest zadawalający. Obecne wały 
przeciwpowodziowe w Krakowie zapewniają (uwzględniając ich przepustowość do 
korony, bez wymaganego właściwymi przepisami zapasu wysokości) przeprowadze-
nie fali powodziowej o prawdopodobieństwie przewyższenia ok. 0,4% (średnio raz na 
250 lat) i natężeniu przepływu w kulminacji 2970 m3∙s-1 na odcinku od ujścia Rudawy 
do mostu Grunwaldzkiego, czyli w miejscu gdzie są najniższe wały. Jeżeli przeanali-
zujemy wymagane prawem wzniesienia ponad przepływ miarodajny i kontrolny dla 
wałów I klasy, wówczas mówić możemy jedynie o zabezpieczeniu Krakowa na wodę 
o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% i przepływie 2411 m3.s-1. 

W artykule udzielono odpowiedzi na pytanie jakie skutki dla miasta w obecnej 
jego strukturze, obszarze, gęstości zaludnienia i zagospodarowaniu przestrzennym 
wywołać mogą powodzie, których genezą mogą być awarie obiektów hydrotechnicz-
nych. Próby takiej oceny dokonano na podstawie wyników prac wykonanych w latach 
2019 – 2022 dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map 
ryzyka powodziowego (MRP) dla obszaru Polski dla wybranych scenariuszy powo-
dziowych, wykonanych na zlecenie PGW Wody Polskie KZGW. 

 
2. ZAŁOŻENIA METODYCZNE SCENARIUSZY  

 
W II cyklu planistycznym na potrzeby wdrażania Dyrektywy Powodziowej, 

zgodnie z ustawą Prawo wodne, wykonano analizy dla następujących scenariuszy po-
wodziowych: 
1. Scenariusz I – obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

niskie i wynosi 0,2% (średnio raz na 500 lat);  
2. Scenariusz II – obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest średnie i wynosi 1% (średnio raz na 100 lat);  
3. Scenariusz III – obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest wysokie i wynosi 10% (średnio raz na 10 lat);  
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4. Scenariusz IV – obszary narażone na zalanie w przypadku całkowitego zniszcze-
nia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego (wyznaczone dla przepływu 
o prawdopodobieństwie przewyższenia 1%);  

5. Scenariusz BP – obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszko-
dzenia budowli piętrzącej.  
Założenia metodyczne stanowiące podstawę dla opracowania scenariuszy I-IV 

wymienionych w pkt 1-4 zawarto w opracowaniu metodycznym IMGW-PIB i Arcadis 
(2020a), natomiast dla scenariusza BP wymienionego w pkt 5 zawarto w opracowaniu 
metodycznym MGGP (2021a), która jest rozwinięciem założeń metodycznych zapro-
ponowanych w pracy RZGW Kraków i IMGW Warszawa (2011).  

 
2.1. Modelowanie katastrofy związanej z awarią wału (IV) 

 
Mapy zagrożenia powodziowego dla obszarów narażonych na zalanie wskutek 

zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych wynikają z możliwości 
awarii wałów w dowolnej lokalizacji. Obszary narażone na zalanie w przypadku cał-
kowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego opracowuje się, według metodyki 
IMGW-PIB i Arcadis (2020a) w następujący sposób:  
1. Scenariusz wykonuje się dla wszystkich obwałowanych rzek wskazanych we 

wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (w przypadku Krakowa dla Wisły i jej 
dopływów w granicach miasta).  

2. Obszary zagrożenia powodziowego wyznacza się dla średniego prawdopodobień-
stwa powodzi wynoszącego 1% (średnio raz na 100 lat).  

3. Scenariusz całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego opracowuje się 
z zastosowaniem jednej z dwóch poniżej opisanych metod.  
 pierwsza (uproszczona), polega na wykorzystaniu wyników modelowania dla 

scenariusza II (Q1%). Do wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego 
w tej metodzie wykorzystuje się maksymalne rzędne zwierciadła wody, będące 
wynikiem modelowania hydrodynamicznego opracowanego w ramach scena-
riusza II. Rzędne zwierciadła wody obliczone dla strefy korytowej podlegają 
przeniesieniu na równoległy obszar zawala. W tym celu przygotowuje się ze-
stawy przedłużonych przekrojów korytowych dopasowanych do kształtu do-
liny rzecznej. Dla sprawdzenia czy przyjęte rzędne nie są zbyt wysokie i nie 
powodują nadmiernej głębokości i powiększonego zasięgu zalewu, autorzy 
metody wykonali analizę porównawczą na obszarach gdzie w ramach I cyklu 
planistycznego stosowano pełne modelowanie hydrodynamiczne. W przy-
padku zdecydowanej większości dolin rzecznych nie odnotowano istotnych 
różnic (za wyjątkiem tych dolin, które można określić jako płaskie). Zatem  
w II cyklu planistycznym w szerszym zakresie wykorzystywano metodę 
uproszczoną,   

 druga metoda (wymagająca przeprowadzenia modelowania hydrodynamicz-
nego), stosowana jest zazwyczaj w przypadku płaskich i rozległych dolin 
rzecznych lub rzek, których rzędne terenów znajdujących po stronie odpo-
wietrznej wałów przeciwpowodziowych są znacząco niższe od rzędnych te-
renu międzywala.  

Wybór metody jest uzależniony od specyficznych warunków topograficznych, 
hydrograficznych dolin rzecznych i warunków hydrologicznych rzek. Dla obszaru 
miasta Krakowa została zastosowana metoda pierwsza. Obszar zagrożenia powodzio-
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wego został wyznaczony metodą przeniesienia rzędnych zwierciadła wody z między-
wala na terasy zalewowe. 
 

2.2.  Modelowanie katastrofy związanej z awarią  
budowli piętrzącej (BP) 

 
W metodyce MGGP (2021a) określono zasady budowy scenariuszy katastrofy. 

Przyjęto założenia związane z warunkami hydrologicznymi i napełnieniem początko-
wym zbiornika oraz parametrów symulowanych uszkodzeń zapory.  

Dla pojedynczego zbiornika jako hydrogram dopływu przyjmowano hipote-
tyczną falę o kulminacji równej przepływowi kontrolnemu (w zależności od klasy bu-
dowli są to przepływy o prawdopodobieństwie przewyższenia 0,02 – 0,3%), napełnie-
nie początkowe zostało przyjęte jako maksymalny poziom piętrzenia zbiornika, a awa-
ria urządzeń upustowych powinna ograniczyć nominalne możliwości upustowych tak 
aby uzyskać przelanie. Bezpośrednimi przyczynami katastrofy mogą być:  

 wariant 1 – przelanie przez koronę zapory (zapory ziemne) lub uszkodzenie 
pojedynczej sekcji korpusu zapory (zapory betonowe), 

 wariant 2 – przebicie hydrauliczne (zapory ziemne) lub uszkodzenie kilku sek-
cji korpusu zapory (zapory betonowe). 

Dla zbiorników w kaskadzie różnica polega na przyjęciu dla dolnego zbiornika, 
jako hydrogram dopływający, fali wynikającej z katastrofy zbiornika górnego. 

W zakresie modelowania procesu katastrofy i jej skutków w dorzeczu metodyka 
przyjmuje następujące najważniejsze zasady: 
1. Model zbiornika stanowi integralny element modelu hydraulicznego. Opis geo-

metrii czaszy zbiornika oparto na krzywej pojemności zbiornika. Zapora czołowa 
zbiornika została zaimplementowana jako przelew o szerokiej koronie o parame-
trach odpowiadających rzeczywistym charakterystykom obiektu, a pracę zbior-
nika opisano zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą w warunkach powodzio-
wych i przyjętymi założeniami odnośnie awarii urządzeń upustowych. Reguły 
sterowania zostały wprowadzone do modelu 1D przy wykorzystaniu funkcji 
CONTROL STRUCTURE. Parametry uszkodzeń zapory zaimplementowano 
w strukturze obliczeniowej odpowiedzialnej za odwzorowanie katastrofy – 
DAMBREAK STRUCTURE w modelu 1D (Mike 11). 

2. Do modelowania hydrodynamicznego doliny poniżej zapory wykorzystane zo-
stały modele opracowane na potrzeby MZP i MRP dla powodzi rzecznych. Obli-
czenia były prowadzone w oparciu o modele 1D (Mike 11).  

3. Przekroje poprzeczne koryta rzeki i terenów przyległych wykonano metodą po-
miarów geodezyjnych. Do uzyskania przekrojów dolinowych wykorzystano 
NMT. Wykorzystano przekroje przygotowane do celów symulacji powodzi rzecz-
nych uzupełniane w razie potrzeby w oparciu o NMT. 

4. Podstawą określenia współczynników szorstkości były klasy pokrycia terenu, 
ustalone na etapie wykonywania pomiarów geodezyjnych lub wydzielone na pod-
stawie BDOT10k, ortofotomap oraz innych dostępnych materiałów. W części 
przypadków dla odcinka 10 km bezpośrednio poniżej zapory przyjęto, ze względu 
na napełnienie i prędkości bezpośrednio poniżej zapory, współczynnik szorstko-
ści Manninga o wartości n = 0,1.  

5. W opracowanych modelach jako górny warunek brzegowy przyjmowany był hy-
drogram dopływu do zbiornika, odpowiadający fali o kulminacji równej przepły-
wowi kontrolnemu dla zapory. Dolnym warunkiem brzegowym, zamykającym 
model, był hydrogram stanów wody lub krzywa natężenia przepływu. 
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Wewnętrzne warunki brzegowe (dopływy boczne skupione i rozłożone) przyjęto 
identyczne jak w scenariuszu I (Q0,2%).  

6. Proces wykonania, na podstawie OZP, map zagrożenia powodziowego i map ry-
zyka powodziowego jest zgodny z metodyką dla powodzi rzecznych, z uwzględ-
nieniem specyfiki scenariusza uszkodzenia lub zniszczenia budowli piętrzących 
w zakresie m.in. nazw map, zawartości legend i struktury bazy danych oraz struk-
tury katalogowej. 
 

3. WYBRANE SCENARIUSZE POWODZI W KRAKOWIE 
 

W artykule analizowano grupę zjawisk powodziowych związanych z awarią 
obiektów hydrotechnicznych. Spośród nich wybrano do analizy dwa scenariusze: 
 powódź związana ze zniszczeniem obwałowań Wisły na całym odcinku koryta 

Wisły w obrębie miasta (scenariusz IV) wykonany przez IMGW-PIB i Arcadis 
(2020b), 

 powódź spowpdowana zniszczeniem lub uszkodzeniem zapór w Tresnej i Po-
rąbce na Sole, budowli piętrzących zlokalizowanych w zlewni Wisły powyżej 
miasta (scenariusz BP), zrealizowany przez MGGP (2021b). 

Scenariusz zniszczenia obwałowań w Krakowie opracowany został w oparciu 
o przeprowadzone obliczenia hydrodynamiczne wykonane dla scenariusza II (praw-
dopodobieństwo przepływu Q1%) model hybrydowy czyli połączony model 1D (ko-
ryta rzek) z modelem 2D (tereny znajdujące się poza linią brzegową rzeki). Do opra-
cowania w/w modelu zostało wykorzystane oprogramowanie MIKE FLOOD firmy 
DHI (wersja 2011). Obliczone rzędne zwierciadła wody w ramach scenariusza II zo-
stały przeniesione równolegle na teren znajdujący się po stronie odpowietrznej obwa-
łowań (każdej z rzek, zarówno dla Wisły jak i pozostałych dopływów Wisły znajdują-
cych się w granicach administracyjnych Krakowa – dla których zostały opracowane 
MZP). Takie podejście ma odzwierciedlać sytuację, kiedy awarii uległby w tym sa-
mym momencie cały system obwałowań znajdujący się w granicach administracyj-
nych miasta.  

Scenariusz awarii zapór (scenariusz BP) na Sole został wyznaczony po rozpa-
trzeniu czterech wariantów jako kombinację dwóch wariantów awarii zapory w Tres-
nej – przelanie przez koronę i przebicie hydrauliczne korpusu zapory ziemnej i dwóch 
wariantów awarii zapory betonowej w Porąbce – uszkodzeniu (wypchnięciu) jednej 
lub trzech sekcji betonowych, a następnie wyborze spośród nich tego, który daje więk-
szy zasięg OZP.  

W obu wariantach awarii zapory w Tresnej przebieg zjawisk erozyjnych prowa-
dził do powstania wyrwy w korpusie ziemnym, przez który dochodziło do opróżnienia 
czaszy zbiornika. Do obliczenia maksymalnej teoretycznej szerokości wyrwy wyko-
rzystano spośród formuł empirycznych bazujących na historycznych przypadkach ka-
tastrof zapór ziemnych na świecie, powszechnie stosowane formuły Froehlicha 
(2008), MacDonalds i Langridge-Monopolis (1984) oraz Von Thun i Gillette (1990). 
Porównania tych formuł dokonali np. Basheer i in. (2017) oceniając potencjalną kata-
strofę zapory w Mosulu w Iraku, czy Purnama i Jayadi (2021) analizując katastrofę 
zapory Jatigede w Indonezji. 

Modelowanie katastrofy budowli piętrzącej zostało przeprowadzone przy użyciu 
modelu MIKE11, firmy DHI, z wykorzystaniem modułu DAMBREAK do symulacji 
awarii zapory dla następujących warunków: 

 napełnienie początkowe zbiornika wynosiło MaxPP, 
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 dopływ do zbiornika – fala hipotetyczna o kulminacji równej przepływowi 
kontrolnemu wg Instrukcji Gospodarowania Wodą (IGW) 3052 m3∙s-1, 

 dopływy boczne poniżej zbiornika – wg scenariusza I czyli jak dla powodzi 
o prawdopodobieństwie przewyższenia Q0,2%, 

 reguły sterowania / przepustowość urządzeń upustowych – zgodnie z IGW. 
Ostatecznie jako scenariusz BP dla zbiornika Tresna, dla którego zostały przy-

gotowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, przyjęto 
wariant przebicia wody przez korpus zapory i jednoczesnej awarii jednej sekcji beto-
nowej na zaporze w Porąbce. Wybrany wariant katastrofy charakteryzował się nastę-
pującymi parametrami: 

 przepływem kulminacyjnym w momencie katastrofy 14210 m3∙s-1 bezpośred-
nio poniżej zbiornika i ok. 3258 m3∙s-1 w Krakowie, 

 oddziaływaniem poniżej ujścia Soły do km 788,7 Wisły (ujście Raby) i do km 
933,5 Wisły powyżej ujścia Soły (6,5 km powyżej ujścia Pszczynki). 
 

4.  SKUTKI KATASTROF W KRAKOWIE 
 

Skutki katastrof powodziowych rozpatruje się w kategorii zagrożenia i ryzyka 
powodziowego. Zagrożenie to najogólniej zidentyfikowane obszary zalewowe wraz 
z analizami głębokości i ewentualnie prędkości przemieszczającej się wody. Jest to 
obraz pokazujący gdzie może w wyniku katastrofy znaleźć się woda, oraz jaką będzie 
miała głębokość i prędkość w dowolnym punkcie tego obszaru. Przyjmując pewne 
wartości graniczne tych wielkości wyznaczyć można bardziej i mniej niebezpieczne 
miejsca w obrębie obszaru zalewowego. 

Z kolei ryzyko powodziowe pokazuje skutek zagrożenia w postaci liczby zagro-
żonych mieszkańców oraz obiektów i terenów o zróżnicowanej strukturze zagospoda-
rowania. Tam gdzie jest to możliwe ryzyko określa się w jednostkach monetarnych, 
wyrażających wielkość potencjalnych strat powodziowych. Ryzyko wynika ściśle 
z zagrożenia, na ogół rośnie wraz ze wzrostem głębokości i prędkości wody na obsza-
rze zalewowym (choć nie dla wszystkich kategorii zagospodarowania). 

Podstawowym sposobem wizualizacji rozmiarów zagrożenia i ryzyka powodzio-
wego są mapy (MZP i MRP). Wersje kartograficzne tych map opracowuje się osobno 
dla każdego scenariusza powodziowego.  
 

4.1. Zagrożenie powodziowe w Krakowie 
 

Poniżej przykłady wybranego arkusza mapy zagrożenia powodziowego z głębo-
kością wody – prezentujących obszary zagrożenia powodziowego wraz z wyróżnie-
niem czterech stref głębokości wody (o wartościach granicznych 0,5 m, 2 m, 4 m) dla 
katastrofalnych scenariuszy w centralnej części Krakowa (rys. 1). 

Analizę zagrożenia i ryzyka od katastrofalnych powodzi w Krakowie przepro-
wadzono w odniesieniu do całego miasta. W tablicy 2 pokazano strukturę głębokości 
na zalanych powierzchniach jednostek administracyjnych Krakowa, w 4 przedziałach 
głębokości (0-0,5 m, 0,5-2,0 m, 2,0-4,0 m, i powyżej 4,0 m). Zestawienie obejmuje 
porównanie obu analizowanych wariantów katastrofy. 
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Rys. 1. Skutki przerwania wału (a) i katastrofy zapory w Tresnej i Porąbce (b) w śródmiejskim  
obszarze Krakowa 

Fig. 1. The effects of the embankment break (a) and the crash of the Tresna and Porąbka dams (b)  
in the downtown area of Krakow 

a 

b 
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Tablica 2 
Zestawienie zalewów powodziowych w Krakowie z podziałem na strefy głębokości dla wybranych 

scenariuszy powodziowych 
Table 2 

The list of the flooded areas in Krakow by the division into depth zones for selected flood scenarios 
 

Scenariusz katastrofy Powierzchnia 
zalewu [ha] 

Powierzchnia zalewu [ha] o głębokości 

0-0,5 m 0,5-2,0 m 2,0-4,0 m powyżej 4,0 m 

Zniszczenie obwałowań 7487,46 643,42 4259,60 2391,10 193,33 

Katastrofa zapory  
w Tresnej i Porąbce 7163,81 697,15 2471,17 2884,26 1111,24 

 
Na obszarze miasta: 

 zniszczenie obwałowań powoduje wystąpienie zalewów płytkich do 0,5 m na 
powierzchni 8,59%, zalewów z przedziału 0,5-2,0 m na powierzchni 56,89%, 
zalewów z przedziału 2,0-4,0 m na powierzchni 31,93%, najgłębszych zale-
wów na powierzchni 2,58% całkowitego zalewu,  

 katastrofa zapór w Tresnej i Porąbce powoduje wystąpienie zalewów płytkich 
do 0,5 m na powierzchni 9,73%, zalewów z przedziału 0,5-2,0 m na po-
wierzchni 34,50%, zalewów z przedziału 2,0-4,0 m na powierzchni 40,26%, 
najgłębszych zalewów na powierzchni 15,51% całkowitego zalewu, 

 średnia głębokość zalewu na obszarze miasta dla przerwania wałów wynosi 
1,81 m, a dla katastrofy zapory w Tresnej i Porąbce 2,43 m. 

Z tego porównania wynika, że zniszczenie obwałowań powoduje co prawda po-
wierzchniowo zalanie większych o ok. 320 ha obszarów, to znacznie większa po-
wierzchnia obszarów najbardziej niebezpiecznych (powyżej 4,0 m głębokości), wy-
stępuje przy katastrofie zbiorników Tresna i Porąbka – 1111,24 ha. 

 
4.2. Ryzyko powodziowe w Krakowie 

 
Ryzyko to dotyczy zagrożenia ludności, obiektów o szczególnym znaczeniu spo-

łecznym i poszczególnych klas użytkowania terenu. Zagrożenie ludności określa się 
poprzez liczbę osób narażonych na powódź, obiekty o szczególnym znaczeniu spo-
łecznym poprzez ich rodzaj i liczbę (ale z pominięciem przebywających w nich osób), 
natomiast użytkowanie terenu przez zagrożoną powierzchnię i wartość strat w jednost-
kach monetarnych. 

W celu możliwie najbardziej wiarygodnego oszacowania liczby osób zamiesz-
kałych w budynkach znajdujących się w obszarze zagrożenia powodziowego, meto-
dyka IMGW-PIB, Arcadis 2020a wyszczególnia grupy obliczeniowe: budynki miesz-
kalne jednorodzinne, budynki o dwóch mieszkaniach i budynki wielorodzinne. Za-
równo informację o charakterze obiektu, jak i jego geometrii określano na podstawie 
BDOT10k z warstwy „Budynki, budowle i urządzenia” Pierwszy krok stanowi obli-
czenie liczby gospodarstw domowych w poszczególnych gminach. Bazując na budyn-
kach pozyskanych z BDOT10k, każdemu budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu 
przypisuje się jedno gospodarstwo domowe, natomiast budynkom o dwóch mieszka-
niach odpowiednio dwa gospodarstwa domowe. Do oszacowania liczby gospodarstw 
domowych w budynkach wielorodzinnych służy wzór, z którego na podstawie po-
wierzchni obrysu budynku z BDOT, liczby kondygnacji (BDOT) oraz przeciętnej po-
wierzchni użytkowej jednego mieszkania w m2 oblicza się w pierwszej kolejności 
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liczbę mieszkań przypadającą na jedną kondygnację, a następnie, mnożąc uzyskany 
wynik przez liczbę kondygnacji w budynku, szacunkową liczbę mieszkań (dane GUS 
dla gmin). 

Następnie, bazując na powyższych danych dla gmin, budynkom znajdującym się 
w obszarze zagrożenia powodziowego przypisuje się liczbę mieszkańców mnożąc 
liczbę gospodarstw domowych w danym budynku przez przeciętną liczbę osób na 1 
mieszkanie w gminie (przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie w gminie publikowana 
jest na stronach GUS w Banku Danych Lokalnych). Uzyskany wynik, po zaokrągleniu 
do najbliższej liczby całkowitej, daje szacunkową liczbę mieszkańców w danym bu-
dynku. 

Sposób obliczania wartości potencjalnych szkód i strat powodziowych (ilościo-
wych i monetarnych) został określony w poszczególnych klasach użytkowania terenu 
w opracowaniu metodycznym bazującym na metodyce zastosowanej w niemieckim 
landzie Brandenburgii (Fröhlich i in. 2009). W obecnym cyklu planistycznym niektóre 
założenia zostały zmodyfikowane i dostosowane do warunków polskich, z wykorzy-
staniem danych krajowych (Godyń 2018, 2021, IMGW-PIB, Arcadis 2020a). 

Obliczenia wartości potencjalnych strat powodziowych wykonano dla siedmiu 
klas użytkowania terenu: 

  klasa 1 – tereny zabudowy mieszkaniowej,  
  klasa 2 – tereny przemysłowe,  
  klasa 3 – tereny komunikacyjne, 
  klasa 4 – lasy,  
  klasa 5 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,  
  klasa 6 – grunty orne i uprawy trwałe, 
  klasa 7 – użytki zielone.  

Dla terenów pozostałych i dla wód powierzchniowych potencjalne straty powo-
dziowe nie są obliczane ze względu na brak użytkowania bądź nieznaczne zagospoda-
rowanie tych terenów. Dla klas: tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemy-
słowe, tereny komunikacyjne wartość strat uzyskuje się przez porównanie wartości 
majątku dla każdej z klas ze stopniem utraty wartości majątku w zależności od głębo-
kości wody.  

Wartość majątku dla terenów zabudowy mieszkaniowej jest zróżnicowana w za-
leżności od wskaźnika PKB województwa do PKB krajowego, dla terenów przemy-
słowych za miernik strat bezpośrednich przyjęto wartość brutto środków trwałych 
w poszczególnych województwach odniesioną do powierzchni terenów przemysło-
wych, dla kolejnych dwóch: grunty rolne i uprawy trwałe oraz użytki zielone w zależ-
ności od wielkości produkcji rolnej województwa.  

Dla klas: lasy i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe wartość strat zagrożonego 
majątku nie zależy od głębokości wody. Dla tych klas oraz terenów komunikacyjnych 
wskaźniki strat są stałe na obszarze całego kraju.  

Do strat bezpośrednich wyliczonych w powyższy sposób doliczane są straty po-
średnie (nie dotyczy terenów komunikacyjnych, leśnych i rekreacyjno-wypoczynko-
wych).  

W tablicy 3 podano wskaźniki strat (łącznie bezpośrednich i pośrednich) wyko-
rzystane do obliczeń ryzyka w obszarze Krakowa. Są to wskaźniki przyjęte przez 
IMGW-PIB i Arcadis (2020a) dla województwa małopolskiego, na podstawie prac 
wykonanych m. in. dla terenów mieszkaniowych przez I. Godyń (2018, 2021).  

 
 



 
 

144  J. Grela, J. Olbracht 
 

Tablica 3 
Jednostkowe wskaźniki strat dla Krakowa (poziom 2016 roku) 

Table 3 
The individual loss rates for Krakow (the 2016 level) 

 

Klasa Rodzaj użytkowania 
Wskaźnik strat 

woj. małopolskie 
[PLN/m2] 

1 Tereny zabudowy mieszkaniowej 514,05 

2 Tereny przemysłowe 1028,11 

3 Tereny komunikacyjne 717,00 

4 Lasy 0,04 

5 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 8,00 

6 Grunty orne i uprawy trwałe 0,40 

7 Użytki zielone 0,08 

 
Na podstawie bazy danych przestrzennych map ryzyka powodziowego możliwe 

jest obliczenie sumarycznych wartości potencjalnych strat powodziowych dla obszaru 
Krakowa (bezpośrednich i pośrednich).  

Sumaryczną wartość potencjalnych strat dla klas użytkowania 1-3 obliczono 
równaniem:  

= ·     = 1,2      

oraz 

= ·     = 3 

 

 
 

(1) 

gdzie:  
Spi – sumaryczne wartości potencjalnych strat dla danej klasy i [PLN]),  
Spij – wartość potencjalnych strat jednostkowych dla klasy i oraz przedziału głę-

bokości j w PLN/m2, 
Ai – powierzchnia zajmowana przez daną klasę i w m2,  
 

a sumaryczną wartość potencjalnych strat dla klas użytkowania 4-7 wyraża równanie:  
 

= ·           = 4, … ,7 (2) 
 

gdzie: 
Spi – sumaryczne wartości potencjalnych strat dla danej klasy i w PLN, 
Sti – wartość potencjalnych strat jednostkowych dla klasy i w PLN/m2, 
Ai – powierzchnia zajmowana przez daną klasę i w m2.  
 
W kolejnych tablicach zestawiono wielkość ryzyka powodziowego (szkód 

i strat) dla obszaru Krakowa. W tablicy 4 przedstawiono strukturę terenów zalanych 
powodzią dla rozpatrywanych scenariuszy z podziałem na kategorie użytkowania po-
wierzchni terenu. W tablicy 5 zestawiono wielkość strat powodziowych obliczonych 
wzorami (1) i (2) na podstawie wskaźników jednostkowych z tablicy 3.  
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Tablica 4 
Struktura zalanych powierzchni w Krakowie w podziale na kategorie obszarów użytkowania  

Table 4 
The structure of flooded areas in Krakow by the division into categories of use areas 

 

Kategoria obszaru 
Powierzchnia 

ogółem 
[ha] 

Zniszczenie 
 obwałowań 

 Katastrofa zapory  
w Tresnej i Porąbce 

Powierzchnia zalewu 

[ha] [%] [ha] [%] 

Całkowita powierzchnia 32642,96 8037,29 24,62 7638,01 23,40 

Tereny mieszkaniowe 7640,4 1356,84 17,76 1426,27 18,67 

Tereny przemysłowe 1352,6 438,62 32,43 443,71 32,80 

Tereny komunikacyjne 1958,9 315,66 16,11 379,94 19,40 

Tereny leśne 2384,4 255,44 10,71 292,71 12,28 

Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe 5869,0 363,17 6,19 401,38 6,84 

Grunty rolne i uprawy trwałe 5323,4 1253,06 23,54 926,60 17,41 

Użytki zielone 5784,4 3234,78 55,92 3065,26 52,99 

Wody i tereny pozostałe 2329,7 819,71 35,19 702,15 30,14 

 

W mieście w powierzchni zalanych terenów dominują użytki zielone – 53-56%, 
tereny mieszkaniowe – 17,76-18,67% oraz grunty orne i uprawy trwałe – 17,4-23,5%.  

 
Tablica 5 

 Wielkość strat powodziowych w Krakowie w podziale na 7 kategorii obszarów użytkowania  
i wybranych scenariuszy katastrofy w mln PLN  

Table 5 
The amount of flood losses in Krakow, by the division into 7 categories of use areas and selected  

disaster scenarios [PLN million] 

Kategorie strat Zniszczenie  
obwałowań 

 Katastrofa zapory  
w Tresnej i Porąbce 

Wielkość strat powodziowych ogółem 7286,43 8903,03 

Tereny mieszkaniowe 4259,42 5397,06 

Tereny przemysłowe 2764,90 3195,18 

Tereny komunikacyjne 226,33 272,41 

Tereny leśne 0,10 0,12 

Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe 29,05 32,11 

Grunty rolne i uprawy trwałe 5,01 3,71 

użytki zielone 2,59 2,45 

 
Ogólne straty powodziowe na terenie Krakowa oszacowano w zależności od sce-

nariusza na 7,3 – 8,9 mld PLN. Pod względem strat dominują trzy kategorie użytko-
wania – tereny mieszkalne, przemysłowe i komunikacyjne (99,5%), z uwagi na duże 
powierzchnie zalanych obszarów i wysokie wskaźniki strat jednostkowych. 
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Powodzie związane z katastrofą budowli hydrotechnicznych powodują zalanie 
wielu obiektów użyteczności publicznej. Część tych obiektów (najważniejszych zda-
niem autorów) zestawiono w tabeli 6 grupując je do następujących kategorii: 
 placówki oświatowe i naukowe (szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki szkolno-wy-

chowawcze, uczelnie wyższe), 
 placówki kultury i sportu (zabytki, muzea, kina, teatry, domy kultury, biblioteki, 

hale, stadiony, boiska), 
 placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej (szpitale, przychodnie, sanatoria, 

domy pomocy społecznej, domy opieki, hospicja), 
 placówki służb mundurowych (komendy i posterunki Policji, Straży Granicznej, 

remizy strażackie, zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze), 
 obiekty sakralne (kościoły, kaplice, domy: zakonne, parafialne, seminaria), 
 obiekty handlowe i turystyczne (centra handlowe, hotele, domy wypoczynkowe, 

campingi). 
 

Tablica 6  
Liczba zagrożonych mieszkańców i obiektów w podziale na umowne kategorie 

Table 6  
The number of residents and facilities at risk by the division into conventional categories 

  

Kategoria ryzyka 
Scenariusz katastrofy 

Zniszczenie  
obwałowań 

Katastrofa zapory w 
Tresnej i Porąbce 

Liczba mieszkańców [osoby]  203723  250724  

Placówki oświatowe i naukowe [szt.]  293  340  

Placówki kultury i sportu [szt.]  122  149  

Placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej [szt.]  66  137  

Placówki służb mundurowych [szt.]  7  24  

Obiekty sakralne [szt.]  30  86  

Obiekty handlowe i turystyczne [szt.]  907  4690  

 
Liczba zagrożonych mieszkańców w obrębie Krakowa w zależności od scena-

riusza katastrofy wynosi 203,7 tys. i 250,7 tys. W mieście ogółem narażonych jest na 
zalanie odpowiednio 1425 i 5426 ważnych obiektów użyteczności publicznej.  

 
5. PODSUMOWANIE 

 
Kraków obecnie nie jest przygotowany do ochrony przed ekstremalnymi scena-

riuszami powodziowymi o genezie naturalnej. Obecny stan zabezpieczenia miasta wa-
łami pozwala bezpiecznie przeprowadzić przepływy w granicach wody Q1% 

(ok. 2400 m3∙s-1), podczas gdy szacowana wielkość kulminacji fali Q0,2% wynosi 3156 
m3∙s-1. Na tym tle, największa dotąd udokumentowana powódź historyczna z 1813 
roku w Krakowie posiadała kulminację ok 3176 m3∙s-1(Wojciechowski 2010), zatem 
nieco przewyższała falę o prawdopodobieństwie 0,2%. 

W pracy podjęto próbę oszacowania wielkości strat powodziowych w obszarze 
Krakowa, jakie mogłyby wywołać powodzie o innym charakterze wynikające z uszko-
dzenia obiektów mających w założeniu chronić miasto przed powodziami. 
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W przypadku realizacji skrajnie ekstremalnych scenariuszy spowodują one zalanie 
większych obszarów Krakowa niż powodzie prawdopodobne i historyczne. Katastrofa 
zapór w Tresnej i Porąbce spowoduje w Krakowie kulminację ok. 3258 m3∙s-1. 

W zakresie zagrożenia powodziowego dokonano analizy warstw przestrzennych 
zasięgu stref zalewowych dla każdego scenariusza i struktury głębokości dla 4 prze-
działów (do 0,5 m, 0,5 – 2,0 m, 2,0 – 4,0 m i powyżej 4,0 m) w obszarze Krakowa. 
Analiza ta pozwoliła dokonać hierarchizacji obszarów najbardziej zagrożonych. 

Zastosowana do oceny ryzyka powodziowego metoda liczenia potencjalnych 
strat powodziowych zastosowana w pracach nad opracowaniem MZP i MRP w II cy-
klu planistycznym i wykorzystana w artykule, ma na celu tylko i wyłącznie wskazanie 
zróżnicowania przestrzennego terenów pod względem wielkości potencjalnych strat. 
Ze względu na założenia metodyczne poczynione zwłaszcza przy tworzeniu wskaźni-
ków jednostkowych strat dla terenów o różnym stopniu użytkowania, obliczone dla 
Krakowa oszacowanie wielkości potencjalnych strat należy traktować jako przybliże-
nie strat rzeczywistych i ocenić raczej jako zaniżone. zwłaszcza w terenach mieszka-
niowych. Przyjęta dla Krakowa średnia wartość strat dla województwa małopolskiego 
jest zdecydowanie za niska, a ustalenie jej rzeczywistej wartości wymaga odrębnych 
analiz uwzględniających stopień zamożności mieszkańców miasta. 

Mimo większej powierzchni zalanych terenów przy przerwaniu obwałowań, jest 
to pod względem ryzyka mniej niebezpieczny scenariusz dla Krakowa. Oszacowana 
dla gorszego scenariusza katastrofy zapór wielkość strat w Krakowie w wysokości 
8,9 mld PLN odpowiada poziomowi cen z roku 2016. Przeliczając ją współczynnikami 
uwzględniającymi stopień inflacji na rok 2021 (15,21%) dałoby to wartość 10,25 mld 
PLN (dla porównania budżet miasta w roku 2022 wynosił 6,33 mld PLN). Na poważne 
zagrożenia życia i zdrowia narażonych jest w tym scenariuszu 250 tys. osób spośród 
766 tys. mieszkańców Krakowa, z tego 12,8 tys. osób (zamieszkujących 602 budynki) 
może znajdować się w obszarach o największych głębokościach, powyżej 4 m. 

Rozpatrywane w niniejszym artykule skutki scenariuszy katastrof w Krakowie 
wynikają z przyjętych założeń metodycznych dla opracowania map zagrożenia i ry-
zyka powodziowego w II cyklu planistycznym. Należy jednak zauważyć, że prawdo-
podobieństwo przewyższenia tak zdefiniowanych katastrof technicznych jest mini-
malne, praktycznie zerowe. Trudno sobie wyobrazić jednoczesną awarię wszystkich 
obwałowań w Krakowie na Wiśle i jej dopływach liczących kilkadziesiąt km długości 
w połączeniu z jednocześnie występującą na wszystkich rzekach powodzią o prawdo-
podobieństwie przewyższenia 1%. Taki scenariusz, biorąc dodatkowo pod uwagę za-
łożenia modelowania (osobno symulacja awarii lewego osobno symulacja prawego 
obwałowania) jest znacznie gorszy niż teoretyczny scenariusz zalania Krakowa falą 
stuletnią przy braku jakichkolwiek wałów w mieście. Podobnie trudno wyobrazić so-
bie koniunkcję niekorzystnych zdarzeń jakie przypisano katastrofie zapór w Tresnej 
i Porąbce. Z jednej strony to duża fala dopływająca do zbiornika Tresna równa tzw. 
przepływowi kontrolnemu, przepełnione oba zbiorniki (w sumie to ok. 148 hm3 wody 
zrzucane dodatkowo w dół w momencie katastrofy), awaria urządzeń zrzutowych,  
a z drugiej to ekstremalne zjawisko wystąpienia fali 500-letniej w całym obszarze 
zlewni Wisły. Skutkiem tego katastrofa zbiorników jest wyższa od scenariusza 
I (Q0,2%) o ok. 21 cm, a od powodzi 1813 o ok. 17 cm w centrum miasta. 

Zatem przedstawione w tej pracy wyniki należy traktować z pewną rezerwą jako 
wybitnie teoretyczne możliwe zagrożenie i ryzyko o trudnym do oszacowania praw-
dopodobieństwie przewyższenia, z pewnością niższym od powodzi 500-letniej.  
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Publikacja powstała w oparciu o wyniki projektów pt. „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powo-
dziowego i map ryzyka powodziowego” oraz „Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ry-
zyka powodziowego dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia bu-
dowli piętrzących – cz.2”, wykonanych w latach 2019 – 2022 na zamówienie Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie, które jest właścicielem wykorzystanych materiałów i wyników. 
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