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CZY W POLSCE POTRZEBNA JEST SEJSMICZNA 
NORMA BUDOWLANA? 

IS THERE A NEED FOR SEISMIC CODE IN POLAND? 

S t r e s z c z e n i e  

Weryfikacja ryzyka sejsmicznego terenu Europy, podjęta m.in. w związku z wprowadzaniem 
od 2010 r. eurokodów w krajach UE, wskazała na istnienie zagrożenia sejsmicznego na tery-
torium Słowacji, Czech i Polski Południowej. W niniejszym artykule rozważa się, czy wzo-
rem Słowacji lub Czech także na terenie naszego kraju nie należałoby wprowadzić odpowied-
niej strefy sejsmicznej Eurokodu 8. Wstępna analiza ryzyka sejsmicznego terytorium Polski 
wskazuje, że choć powszechne wprowadzenie w Polsce normy sejsmicznej nie wydaje się 
uzasadnione, to jednak w procesie projektowania budowle specjalne i monumentalne (np. 
elektrownie atomowe i duże tamy) powinny być poddane sprawdzającym procedurom analiz 
sejsmicznych poprzedzonych szczegółowymi analizami ryzyka sejsmicznego. 
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A b s t r a c t  

Year 2010 marks the beginning of the process of implementation of Eurocodes in the EU 
states. This includes also the Eurocode 8 dealing with seismic effects on structures. A wide 
scale verification of the European seismic risk revealed a minor and moderate seismic risk for 
Slovakia, Czech Republic and Southern Poland. The paper considers whether also Polish 
territory should be treated as potential Eurocode 8 seismic zone. An analysis of seismic risk 
suggests that although the data gathered so far do not suggest any necessity for conventional 
seismic building code to be applied on Polish territory, the special and monumental structures 
(e.g. nuclear power plants or big dams) may require more advanced analyses of their seismic 
risk and respective detailed seismic calculations. 
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1.  Wstęp 

Dwa znane trzęsienia ziemi z 2004 r., których skutki dotknęły terytorium naszego kraju, 
nasunęły pytania odnośnie do ogólnie rozumianego bezpieczeństwa sejsmicznego na tere-
nie Polski. Analiza historycznych zapisków o trzęsieniach ziemi wskazuje, że zjawiska te 
o intensywnościach zbliżonych lub większych występowały w przeszłości zarówno w po-
bliżu, jak i na terytorium Polski, a ostatnie badania w ramach programu Global Seismic 
Hazard Assesment (G. Grünthal i inni [2]) określiły szczegółową mapę ryzyka sejsmicz-
nego Europy Środkowej i Północnej, której część dotyczącą terytorium Polski można po-
równać z minimalnymi wymaganiami europejskiej normy sejsmicznej (Eurokod 8 [3]). 
Takie porównanie jest celem niniejszego artykułu. 

2.  Budowa geofizyczna i historyczna sejsmiczność terytorium Polski 

Pod względem sejsmologicznym Polska leży na styku platform Wschodnioeuropejskiej 
(prekambryjskiej) i Zachodnioeuropejskiej (paleozoicznej), rozdzielonych tzw. Strefą 
Tornquista-Teisseyre’a, biegnącą pasem o ok. 100–150 km szerokości od okolic Koło-
brzegu po Przemyśl. Strefa ta rozciąga się dalej pod dnem Bałtyku w kierunku Morza Pół-
nocnego, w drugą stronę przebiega stycznie do Karpat na obszarze Ukrainy, zanikając pod 
Karpatami na obszarze Rumunii. Czwartą jednostkę stanowi orogen Karpacki, a w ramach 
Platformy Zachodnioeuropejskiej jako podjednostka wyróżniany jest Masyw Czeski, któ-
rego część stanowią Sudety. Tym samym w Polsce można mówić o pięciu jednostkach 
sejsmogeologicznych o charakterze naturalnym. Do tych naturalnych jednostek należałoby 
jeszcze dodać jednostki sejsmogeologiczne opisujące tzw. sejsmiczność indukowaną, 
głównie przez górnictwo. Problematyka ta wykracza jednak poza zakres niniejszego opra-
cowania. 

Niewątpliwie najbardziej aktywnym sejsmicznie, naturalnym rejonem w Polsce są Kar-
paty. W drugiej połowie XVIII wieku na pograniczu Karpat i Śląska wystąpiła seria wstrzą-
sów, z których trzy (w latach 1785–1786) uważa się za najsilniejsze w historii Polski. Na 
podstawie zapisków historycznych można przyjąć, że ich maksymalna intensywność mogła 
przekroczyć MSK VII. Gdyby wystąpiły dziś, mogłyby uszkodzić wiele budynków, a na-
wet zawalić niektóre budowle znajdujące się w bardzo złym stanie technicznym. 

W bliższych czasach odnotowano inne wstrząsy w Karpatach: w 1909 r. w Krynicy, 
w 1935 w Zakopanem, w 1966 na Podhalu. Stosunkowo silne wstrząsy wystąpiły w 1992 
i 1993 r. w okolicach Krynicy, powodując zarysowania tynków. Nieco słabsze wstrząsy 
wystąpiły w 1995 r. na Podhalu, zaś 30 listopada 2004 r. kolejny wstrząs na Podhalu o ma-
gnitudzie 4,7 (por. np. [7]) i maksymalnej intensywności szacowanej na MSK = od VI [9] 
do VII [1]. Wstrząsy te spowodowały dość dużo uszkodzeń obiektów budowlanych [9]. 

Sejsmiczność Sudetów wiąże się bezpośrednio z sejsmicznością Masywu Czeskiego. 
Aczkolwiek w latach po drugiej wojnie światowej nie odnotowano tam żadnych istotnych 
zjawisk lokalnych, to dane historyczne świadczą o występowaniu trzęsień w przeszłości. 
Ostatnim znaczącym trzęsieniem z tego rejonu był wstrząs z 1895 r. w okolicach Niemczy 
i Dzierżoniowa, o magnitudzie 4,8 i maksymalnej intensywności VII. Wcześniej odnoto-
wano trzęsienia w latach: 1594, 1615, 1775, 1786, 1789, 1790, 1799, 1829, 1877. Choć do 
zapisków historycznych należy podchodzić z rezerwą, to z listy tej można wywnioskować, 
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że rejon ten przejawia okresy większej aktywności przedzielone stuletnimi okresami spo-
koju; być może, że i obecnie, od 1895 r., trwa tam kolejny spokojny okres. 

Strefa Tornquista-Teisseyre’a, będąca kontaktem platform, wydawałaby się naturalnym 
miejscem występowania trzęsień ziemi, szczególnie według dawnych badań, które inter-
pretowały tę strefę jako dawną strefę ryftu. Badania przeprowadzone w latach 1997–2000 
(Projekty „Polonaise” i „Celebration”) wykazały jednak, że jest to miejsce kontaktu daw-
nych płyt litosferycznych – zwanych Baltica i Avalonia. Istniejące – hipotetycznie – pasmo 
górskie zostało całkowicie zerodowane. Pozostały po nim „korzenie gór”, które w kenozo-
iku pokryte zostały wieloma kilometrami warstw osadowych. Istnieją doniesienia o wystę-
powaniu trzęsień ziemi na terenie Strefy Tornquista-Teisseyre’a, jednak są one nieliczne. 
W 1909 roku zatrzęsła się ziemia na Pomorzu Zachodnim, w 1926 koło Piotrkowa Trybu-
nalskiego, a w 1932 wystąpiło szereg wstrząsów w okolicach Płocka, na Podlasiu oraz 
w okolicach Kielc. Choć wstrząsy były wyczuwalne, to były zbyt słabe, aby wyrządzić 
szkody.  

 

 
Ryc. 1. Budowa geofizyczna terytorium Polski 

Fig. 1. Geophysical structure of Polish territory 

Na terenie Platformy Wschodnioeuropejskiej do 2004 r. znano tylko kilka doniesień 
o wstrząsach: z 1572 r. – w Toruniu, 1803 r. – w Białymstoku i 1908 r. – w Gołdapi. Żadne 
z tych zjawisk nie wyrządziło szkód. Rejon ten uważano więc za bezpieczny i dopatrywano 
się jedynie możliwej sejsmiczności  związanej z izostazją po ustąpieniu lądolodu. 21 wrze-
śnia 2004 r. wystąpiły dwa trzęsienia na terenie Obwodu Kaliningradzkiego, o magnitudach 
5,0 i 5,3 [5, 6, 8]. Epicentra tych trzęsień ziemi zaznaczono gwiazdką na ryc. 1. Na podsta-
wie doniesień prasowych o uszkodzeniach budynków maksymalne intensywności w okoli-
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cach epicentrum można szacować na MSK = VII lub VIII. Wystarczyło to do wyrządzenia 
znacznych szkód w budowlach oraz jednego przypadku obsunięcia ziemi pod torami lokal-
nej kolei. Odczuwalność zjawisk objęła nie tylko Obwód Kaliningradzki, ale też terytorium 
Polski – po Białystok, Płock, Toruń i Słupsk – i niewielkie uszkodzenia budowli, najlicz-
niej odnotowane w Suwałkach. Maksymalną intensywność na terytorium Polski szacuje się 
na MSK = V – w Suwałkach [8]. Po ponownym zbadaniu źródeł historycznych dla tego 
rejonu okazało się, że na tym obszarze w ciągu wieków wystąpiło 19 przypadków trzęsień, 
a skąpość doniesień wynika z czynników pozamerytorycznych (np. całkowitej wymiany 
ludności dawnych Prus Wschodnich po drugiej wojnie światowej i braku dostępu do daw-
nych archiwów). Sejsmiczność obszaru północno-wschodniej Polski w świetle danych 
historycznych wydaje się charakteryzować relatywnym (tj. względem sejsmiczności np. 
Karpat) brakiem wstrząsów małych, przy wstrząsach większych występujących mniej wię-
cej tak samo często (tj. co kilkadziesiąt lat).  

Obszar Platformy Paleozoicznej, poza Sudetami, jest najmniej sejsmiczny. Nie są znane 
doniesienia o naturalnych trzęsieniach ziemi z tego terenu. 

3.  Ryzyko sejsmiczne Europy Środkowej i Północnej a obciążenie sejsmiczne wg 
Eurokodu 8 

Badania dużego zespołu geofizyków pod kierunkiem Gottfrieda Grunthala 
z GeoForschungsZentrum w Poczdamie, w którym uczestniczył także przedstawiciel Polski 
(Barbara Guterch z Instytutu Geofizyki PAN) doprowadziły do stworzenia mapy tzw. przy-
spieszeń odniesienia, wykorzystywanych m.in. w Eurokodzie 8 do oceny ryzyka sejsmicz-
nego na terenie Europy (ryc. 2). Są to przyspieszenia agR , których przekroczenie w okresie 
50 lat jest możliwe z prawdopodobieństwem 10%. Odpowiadają one tzw. okresowi po-
wrotu zjawiska – wynoszącemu 475 lat. Jeśli przyjrzeć się dokładniej ryzyku sejsmicznemu 
na terytorium Polski i w jej okolicach, to widać, że wzdłuż południowej granicy Polski tak 
ustalone agR wynosi od 0,2 do 1 m/s2. 

Eurokod 8 opisuje ryzyko sejsmiczne na danym terenie poprzez tzw. sejsmiczne obcią-
żenie odniesienia (reference seismic action) ustalonego dla pewnego prawdopodobieństwa 
wystąpienia trzęsienia ziemi. W tym celu określa się przyspieszenie odniesienia agR , które 
może być przekroczone z prawdopodobieństwem PNCR w ciągu 50 lat. Wielkość PNCR 
powinna być określona w narodowym aneksie do Eurokodu przygotowanym przez dany 
kraj (National Annex). Jednocześnie Eurokod 8 zaleca przyjąć PNCR = 10%, co odpowiada 
okresowi powrotu TNCR = 475 lat. W narodowym aneksie określa się podział kraju na strefy 
sejsmiczne odpowiadające ustalonemu ryzyku sejsmicznemu (seismic hazard), opisanemu 
poprzez przyspieszenie odniesienia agR , ustalonemu dla odpowiednio zdefiniowanego 
w Eurokodzie 8 podłoża typu A (por. tab. 3.1 w Eurokodzie 8 [3]). Jako projektowe przy-
spieszenie ag , stosowane już dalej do obliczeń konstrukcji budowlanych, przyjmuje się 
iloczyn agR i współczynnika ważności budowli γI 

 IgRg γ= aa  (1) 
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Ryc. 2. Mapa ryzyka sejsmicznego Europy Środkowej i Północnej wyrażonego w postaci maksymal-

nych przyspieszeń agR (okres powrotu 475 lat). Mapa nie uwzględnia zmian oszacowań tego 
     ryzyka po uwzględnieniu trzęsień ziemi z 21 września 2004 r. w Okręgu Kaliningradzkim 

Fig. 2. Map of seismic risk for Central and Northern Europe in terms of maximum accelerations agR 
(return period 475 years). The map is not updated after the Kaliningrad earthquake of Sep-
                                                      tember 21st, 2004 

Współczynniki ważności γI są ustalane dla różnych typów budowli odpowiednio do 
zróżnicowanych okresów powrotu i wynoszą od 0,8 dla budynków rolniczych poprzez 1,2 
dla szkół aż po 1,4 dla szpitali, elektrowni itp. Dla pozostałych, typowych budowli i bu-
dynków mieszkalnych γI = 1, co odpowiada typowemu okresowi powrotu obciążenia sej-
smicznego – 475 lat (punkt 4.2.5. w Eurokodzie 8 [3]).  

Obszar niskiej sejsmiczności. W Eurokodzie 8 zaleca się uznawać za obszar o niskiej 
sejsmiczności taki obszar, dla którego odpowiednio ustalone, projektowe przyspieszenie ag 
jest nie większe niż 0,08 g (0,78 m/s2) albo (dla typów podłoża innych niż A) iloczyn agS 
jest nie większy niż 0,1 g (0,98 m/s2), gdzie S jest mnożnikiem z tab. 3.1 w Eurokodzie 8 
[3]). Na obszarze o niskiej sejsmiczności Eurokod 8 dopuszcza uproszczone procedury 
obliczeń sejsmicznych dla wybranych typów budowli. 

Obszar bardzo niskiej sejsmiczności. Jest to taki obszar, dla którego odpowiednio 
ustalone projektowe przyspieszenie ag jest nie większe niż 0,04 g (0,39 m/s2) albo iloczyn 
agS jest nie większy niż 0,05 g (0,49 m/s2). Na obszarze o bardzo niskiej sejsmiczności 
Eurokod 8 nie musi być stosowany. 
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Porównując powyższe definicje niskiej i bardzo niskiej sejsmiczności z ustaleniami ry-
zyka sejsmicznego zespołu Grünthala, można zauważyć, że duża część, 50–100 km, pasa 
terytorium Polski wzdłuż jej południowej granicy powinna być uznana co najmniej za ob-
szar o niskiej sejsmiczności z wielkością agR wynoszącą od 0,8 do 1m/s2 (np. teren Kotliny 
Kłodzkiej i jej okolic, Beskid Żywiecki, Podhale i Beskidu Sądecki). 

4.  Propozycja wprowadzenia Eurokodu 8 w Republice Czeskiej 

W związku z planowanym około 2010 r. wprowadzaniem do użytkowania eurokodów 
w państwach członkowskich UE planuje się także wprowadzanie odpowiednich narodo-
wych dodatków do tych norm. Dodatki te regulują specyficzne dla danego kraju ustalenia 
dotyczące lokalnych parametrów eurokodów, takich jak strefy obciążeń śniegiem, wiatrem 
a także – będące przedmiotem naszego zainteresowania – strefy sejsmiczne. Wytyczne 
dotyczące ustalania narodowych dodatków (National Annexes) są opisane w odpowiednich 
wytycznych Unii Europejskiej [4]. Ustalenia te zaowocowały wstępnym ustaleniem stref 
sejsmicznych w Republice Czeskiej oraz szczegółowej mapy przyspieszeń odniesienia agR 
w poszczególnych powiatach Republiki Czeskiej (ryc. 3).  

 

 
Ryc. 3. Mapa sejsmicznych przyspieszeń odniesienia agR do planowanej implementacji Eurokodu 8 

w   Republice Czeskiej (autor: Schenk i inni – mapka otrzymana dzięki uprzejmości 
                             prof. Fischera z Instytutu Mechaniki Czeskiej Akademii Nauk) 

Fig. 3. Map of seismic reference accelerations agR for the planned implementation of Eurocode 8 in 
Czech Republic (courtesy of prof. Fischer from Institute of Mechanics, Czech Academy of 
                                                                Sciences) 
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Jak widać na ryc. 3, kilka powiatów na terenie Republiki Czeskiej, które graniczą 
z terytorium Polski, ma określone przyspieszenia odniesienia agR na poziomie 1 do 1,2 m/s2. 
Na tych obszarach w przyszłości będzie obowiązywać w Czechach Eurokod 8, ustalający 
szczegółowe warunki obliczeń budowli na wpływy sejsmiczne. Aktualnie trwają prace nad 
jego tłumaczeniem na język czeski i sporządzaniem odpowiedniego Czeskiego Aneksu. 
Podobne, choć słabiej zaawansowane prace są także prowadzone na Słowacji. 

5.  Podsumowanie i dyskusja 

Analiza rycin 2 i 3 prowadzi do następującego pytania: Czy z chwilą wprowadzania do 
powszechnego użytkowania normatywów europejskich powinniśmy dążyć do wprowadze-
nia w Polsce Eurokodu 8, który obowiązywałby przynajmniej na terenie powiatów Polski 
Południowej graniczących z tymi powiatami Czech i Słowacji, w których Eurokod 8 będzie 
obowiązywał? Odpowiedź na to pytanie zależy jednak nie tylko od przedstawionych powy-
żej danych liczbowych. Zalecenia dotyczące implementacji eurokodów mówią bowiem nie 
tylko o odpowiednim ryzyku sejsmicznym. Poddają one także pod rozwagę sytuację eko-
nomiczną i tradycję techniczną danego kraju. Na terenie byłej Czechosłowacji obowiązy-
wała przed laty norma sejsmiczna, w której najbardziej znaczące ryzyko sejsmiczne okre-
ślone było dla terenu Słowacji. A zatem w Czechach kontynuuje się po prostu dawną sej-
smiczną normę Czechosłowacji. Natomiast doprowadzenie w Polsce do obowiązywania 
budowlanej normy sejsmicznej związane byłoby z dużym wysiłkiem organizacyjnym. Jed-
nocześnie norma ta określałaby jedynie najsłabszą strefę sejsmiczną, z pominięciem stref 
silniejszych. W tym miejscu wypada przytoczyć zdanie wypowiedziane w podobnym kon-
tekście na jednej z konferencji dotyczących wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych na 
budowle przez profesora Romana Ciesielskiego: „Wprowadzanie normy sejsmicznej jedynie 
celem zdefiniowania najsłabszej strefy sejsmicznej byłoby nieuzasadnione ekonomicznie, 
można bowiem przyjąć, że budowle poprawnie zaprojektowane i wykonane na inne obcią-
żenia (np. wiatr) będą w stanie znieść bez poważnego zagrożenia także obciążenia okre-
ślone na poziomie najsłabszej strefy sejsmicznej” (cytat z pamięci pierwszego autora). 
Należy zgodzić się z tą opinią osoby o szczególnym doświadczeniu i intuicji w dziedzinie 
analizy obciążeń w budownictwie. Do tej kwestii Eurokod 8 odnosi się w taki sposób, że 
zostawia decyzję o ewentualnej implementacji nie tylko procedurom wynikającym z odpo-
wiednich analiz naukowo-technicznych, ale także świadomej decyzji, zależnej od wagi 
przykładanej do problemów zagrożeń sejsmicznych w porównaniu z innymi zagrożeniami 
spotykanymi w danym kraju i jego ogólną sytuacją ekonomiczną. Odpowiedni cytat 
z punktu 1.1.1 (1) w Eurokodzie 8 ma następujące brzmienie: „The random nature of the 
seismic events and the limited resources available to counter their effects are such as to 
make the attainment of these goals only partially possible and only measurable in prob-
abilistic terms. The extent of the probabilistic protection that can be provided to different 
categories of buildings is a matter of optimal allocation of resources and is therefore 
expected to vary from country to country, depending on the relative importance of the 
seismic risk with respect to risks of other origin and on the global economic resources”.  

Są jednak sytuacje w Polsce, w których stosowanie obliczeń budowli na naturalne 
wstrząsy sejsmiczne jest koniecznością. Chodzi tu o budowle specjalne i monumentalne, 
np. specjalne budowle ziemne, duże zapory wodne i elektrownie jądrowe, czyli budowle 
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które nie wchodzą w zakres Eurokodu 8. Na przykład Komitet ds. Sejsmicznych Proble-
mów Tam (ICOLD) w swoich ostatnich zaleceniach [10] podaje, by przy projektowaniu 
dużych tam (szczególnie dla obszarów o niskiej sejsmiczności) przyjmować okres powrotu 
ekstremalnych zjawisk sejsmicznych wynoszący 10 000 lat. Już przejście z konwencjonal-
nego okresu powrotu 475 lat na okres powrotu 1000 lat spowodowałoby wzrost współ-
czynnika ważności γI z wartości 1 do wartości około 1,25, a przyjęcie okresu powrotu na 
poziomie 10 000 lat dałoby γI = 2,75. Analizując ryzyko sejsmiczne różnych miejsc naszej 
planety, można przyjąć, że z okresem powrotu 10 000 lat praktycznie nie ma na niej miej-
sca pozbawionego ryzyka sejsmicznego. Na terenie Polski tak ustalone agR sięgnęłoby 
0,3 g. Należy tu jednak także dodać, że ryzyko sejsmiczne dla dużej tamy lub elektrowni 
jądrowej powinno być określone na drodze specjalnych badań, uwzględniających więcej 
aspektów niż tylko te prowadzące do konwencjonalnej rejonizacji sejsmicznej typowych 
norm budowlanych.  
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