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Streszczenie 

W artykule przedstawiono opis realizacji pierwszego etapu projektu badawczego „Zintegrowany mobilny system 

wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe” oraz jego znaczenie w ochronie przeciwpoŜarowej 

i zarządzaniu kryzysowym. 

 

Summary 

The article presents the description of realization first stage of research project “ Integrated, mobile system, 

supporting anti-terrorist and anti-crisis operations” and its significance for fire protection and crisis management. 

 

 

 

W styczniu 2009 r. rozpoczęto realizację projektu badawczego „Zintegrowany 

mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe - PROTEUS” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest realizowany przez 

konsorcjum, złoŜone z siedmiu polskich podmiotów, w którym jednostką wiodącą jest 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. 
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Pozostałymi członkami konsorcjum są: 

• Centrum Badań Kosmicznych Polska Akademia Nauk; 

• Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej; 

• Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych; 

• Politechnika Poznańska; 

• Politechnika Warszawska; 

• Wojskowa Akademia Techniczna. 

W ramach realizacji ww. projektu planowane jest stworzenie mobilnego systemu 

wspierającego działania ratownicze, który umoŜliwi poprawę skuteczności działań w sytuacji 

zagroŜenia, poprzedzonych wszechstronnym rozpoznaniem, zaczynając od prognozy 

przebiegu zdarzenia niekorzystnego na warunkach atmosferycznych kończąc, co pozwoli na 

zahamowanie rozwoju i ograniczenie skutków zdarzenia. Głównym załoŜeniem projektu jest 

opracowanie systemu integrującego innowacyjne konstrukcje mechatroniczne 

z nowoczesnymi systemami informatycznymi, telekomunikacyjnymi i satelitarnymi 

najnowszej generacji. W ramach projektu planowana jest budowa i integracja co najmniej 

następujących urządzeń: 

• bezpilotowego statku latającego; 

• trzech typów robotów (rozpoznawczy, rozpoznawczo-ratowniczy 

i interwencyjny); 

• mobilnego centrum dowodzenia; 

• zestawu czujników do nawigacji, wizualizacji miejsca akcji, wykrywania 

i oceny stanu zagroŜenia itp. 

System będzie przeznaczony do wspierania działań róŜnych słuŜb interwencyjnych. 

W związku powyŜszym jego zastosowania będą obejmowały nie tylko działania ratowniczo-

gaśnicze i z zakresu zarządzania kryzysowego, ale równieŜ działania antyterrorystyczne. 

W niniejszym artykule skupimy się przede wszystkim na wykorzystaniu systemu do 

działań prowadzonych przez jednostki straŜy poŜarnej oraz w zarządzaniu kryzysowym. 

Obecnie wszystkie czynności związane z walką z poŜarami oraz innymi klęskami 

Ŝywiołowymi, prowadzone są głównie przez straŜ poŜarną. Zadania te często wiąŜą się 

z koniecznością naraŜenia osób prowadzących działania na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, 

a nawet Ŝycia. Bezpieczeństwo ratownika przekłada się bezpośrednio na efektywność jego 

działania, mając kluczowe znaczenie na dla zapewnienia bezpieczeństwa osób ratowanych 

oraz ograniczenie potencjalnego zagroŜenia dla mienia i środowiska naturalnego. 
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Osoby prowadzące działania ratownicze naraŜone są na wiele niebezpieczeństw oraz 

oddziaływanie wielu niekorzystnych czynników, między innymi na:  

• działanie płomieni;  

• wysoką temperaturę; 

• eksplozje gazów, pyłów i par cieczy; 

• obecność toksycznych produktów rozkładu termicznego i substancji 

Ŝrących; 

• urazy mechaniczne spowodowane zawaleniem się konstrukcji i urządzeń 

technologicznych; 

• poraŜenie prądem; 

• skaŜenia biologiczne; 

• radiologiczne; 

• itp. 

 W celu poprawy bezpieczeństwa ratowników, prowadzących działania interwencyjne 

niezwykle waŜne jest stworzenie i wdroŜenie „Zintegrowanego mobilnego systemu 

wspomagającego działania antyterrorystyczne i antykryzysowe”. System ten znacząco 

wpłynie na poprawę skuteczności i szybkości prowadzenia działań ratowniczych oraz 

kierowania nimi na poziomach tj.: 

• poziom interwencyjny – realizowany w strefie zagroŜenia lub bezpośrednich 

działań ratowniczych, w której istnieje zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia ludzi oraz 

mienia lub środowiska naturalnego bądź prawdopodobieństwo jego wystąpienia, 

w celu likwidacji zagroŜenia lub skutków zdarzenia oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa ratownikom, 

• poziom taktyczny – realizowany na granicy strefy zagroŜenia lub poza nią w celu 

wykonania przyjętej taktyki lub określonej strategii oraz nadzoru nad kierowaniem 

interwencyjnym, 

• poziom strategiczny – realizowany w celu określenia i przyjęcia niezbędnej 

strategii w likwidowaniu zagroŜenia oraz nadzoru nad kierowaniem taktycznym. 

We wszystkich prowadzonych działaniach ratowniczych i antykryzysowych istotnym 

elementem jest jak najszybsza lokalizacja osób zagroŜonych oraz podjęcie stosownych 

działań mających na celu ich ewakuację ze strefy zagroŜenia. Jednocześnie istotne jest, aby 

osoby bezpośrednio zagroŜone otrzymały wsparcie, które pozwoli im przetrwać do momentu 

przybycia ratowników. 
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„Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne 

i antykryzysowe” pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ratowników, a tym samym osób 

ratowanych, oraz znacznie usprawni proces podejmowania decyzji przez Sztab Akcji i Zespół 

Zarządzania Kryzysowego. Tym samym będzie on miał istotny wpływ na zmniejszenie ilości 

osób poszkodowanych w zdarzeniu, zmniejszenie strat w mieniu i ograniczenie negatywnego 

oddziaływania na środowisko.   

Pierwszym zadaniem podczas realizacji ww. projektu jest „Opracowanie wstępnych 

załoŜeń taktyczno-technicznych dla systemu i podsystemów”. W ramach realizacji tego 

zadania CNBOP przeprowadziło ankietę wśród przedstawicieli róŜnych jednostek 

organizacyjnych PSP dotyczącą potrzeb i oczekiwań straŜaków w zakresie funkcjonalności 

i moŜliwości projektowanego systemu. Na podstawie zebranych informacji opracowano 

wykaz oczekiwanych zastosowań systemu. Po dokonaniu analizy zebranych ankiet 

zorganizowano spotkanie w celu prezentacji oczekiwań straŜaków przedstawicielom 

konsorcjum realizującego projekt, a takŜe przedstawienia straŜakom dodatkowych moŜliwości 

jakie stwarzają najnowsze technologie.  

Warsztaty tematyczne pn. „Zdefiniowanie wymagań uŜytkowników końcowych” 

odbyły się 25 lutego 2009 roku w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony 

PrzeciwpoŜarowej w Józefowie. 

Spotkanie otworzył Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 

PrzeciwpoŜarowej pan mł. bryg. dr in Ŝ. Dariusz WRÓBLEWSKI, który w swoim 

wystąpieniu pt. „Rozwój ochrony przeciwpoŜarowej i straŜy poŜarnych w kontekście 

historycznym – ewolucja zadań i kompetencji” przedstawił w jaki sposób zmieniała się 

struktura i zadania straŜy poŜarnej w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkuset lat oraz jak 

szeroki jest obecnie zakres działań straŜy poŜarnej. 

Warsztaty prowadzone były w formie prezentacji i wykładów oraz panelu 

dyskusyjnego.  

Odpowiedzialny za nadzór nad przygotowaniem merytorycznym i organizacją 

warsztatów był pan mł. bryg. mgr inŜ. Zbigniew Sural, który jednocześnie przewodniczył 

spotkaniu w zakresie organizacyjnym jak i moderowania dyskusji oraz formułowania 

wniosków.  

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej StraŜy 

PoŜarnej, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP, komend 

wojewódzkich i powiatowych PSP, a takŜe jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz członkowie 

konsorcjum realizującego projekt. 
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Jako pierwszy wystąpił pan nadbryg. w st. spocz. mgr inŜ. Maciej Schroeder, który 

w swojej prezentacji pod tytułem „Krótka charakterystyka podstawowych działań 

ratowniczych” przedstawił zakres działań Państwowej StraŜy PoŜarnej podczas zwalczania 

poŜarów, klęsk Ŝywiołowych oraz innych miejscowych zagroŜeń.  Prezentacja ta miała na celu 

naświetlenie uczestnikom warsztatów, z jak szerokim zakresem działań straŜak styka się 

podczas słuŜby, jakie napotyka trudności i problemy podczas prowadzenia działań 

ratowniczych. Zaprezentowane zostały wszystkie zadania straŜaków, które naraŜają ich na 

jakiekolwiek niebezpieczeństwo poczynając od poŜarów poprzez wypadki w transporcie czy 

katastrofy budowlane, a kończąc na katastrofach ekologicznych czy powodziach.  

Kolejną prezentację przedstawił pan nadbryg. w st. spocz. mgr inŜ. Ryszard 

Dąbrowa, którego wykład pod tytułem „Prezentacja oczekiwań zgłoszonych przez 

przedstawicieli straŜy poŜarnej” odnosił się kolejno do wszystkich zagroŜeń przedstawionych 

przez poprzednika, przedstawiając wizje robotów, które mogłyby pomóc w prowadzeniu 

rozpoznania, czy samych działań ratowniczych lub ułatwić ich koordynację. Prezentacja ta 

została przygotowana w oparciu o propozycje straŜaków zebrane w formie ankiety.  

 

W prezentacji zaproponowano wstępną listę elementów systemu oraz ich funkcje, 

a takŜe systemy i urządzenia w jakie powinny być wyposaŜone, aby faktycznie stały się 

narzędziem pomocnym.  
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Oczekiwane zastosowania systemu to przede wszystkim: 

• prowadzenie rozpoznania i pomiarów w strefie zagroŜonej (na ziemi, w powietrzu, 

na wodzie i pod wodą), 

• poszukiwanie osób poszkodowanych i zagroŜonych oraz komunikacja z nimi, 

• działania gaśnicze, 

• działania interwencyjne, 

• prognozowanie rozwoju zdarzeń, 

• wspomaganie podejmowania decyzji przez kierującego działaniami. 

Po tej prezentacji rozpoczęła się dyskusja na temat realnych moŜliwości techniczne 

realizacji oczekiwań uŜytkowników końcowych. 

Pierwszym poruszonym tematem było stanowisko sterowania robotem. Konieczne 

okazało się ustalenie, czy ma to być skomputeryzowany panel zamontowany na stałe 

w samochodach operacyjnych, czy przenośne urządzenie, z którym ratownik będzie mógł się 

swobodnie przemieszczać. Uzgodniono, Ŝe panel sterowania powinien być wykonany 

w wersji przenośnej, ale wskazana jest moŜliwość zdublowania sterowania w mobilnym 

centrum dowodzenia. 

Zwrócono uwagę na konieczność określenia sposobu wizualizacji informacji 

przesyłanych przez robota oraz czasu ich przesyłania (czy dostępne będą na bieŜąco czy po 

powrocie robota do ratownika, który nim kieruje) oraz informacji diagnostycznych takich jak 

zasięg urządzenia, jego aktualne połoŜenie czy ewentualne usterki. Ustalono, Ŝe istnieje 

konieczność określenia stopnia autonomii robota w przypadku np. awarii ł ączności pomiędzy 

robotem i operatorem. 

Uzgodniono równieŜ, Ŝe naleŜy rozwaŜyć wykorzystanie istniejących robotów 

podwodnych oraz ich integrację z projektowanym systemem. 

Kolejnym zagadnieniem jakie omawiano było określenie wymagań w zakresie obsługi 

urządzenia, a przede wszystkim wymaganych kwalifikacji i szkolenia operatorów. Ustalono, 

Ŝe obsługa systemu nie powinna wymagać długotrwałego szkolenia powinna być moŜliwie 

nieskomplikowana. 

Ponadto zwrócono uwagę, Ŝe elementami systemu mogą być nie tylko roboty, ale 

równieŜ zestaw czujników rozmieszczonych w poszczególnych miejscach i przesyłających 

poŜądane informacje do punktu dowodzenia. 
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W trakcie dyskusji stwierdzono, Ŝe głównym ograniczeniem w spełnieniu oczekiwań 

straŜaków mogą być przede wszystkim koszty budowy systemu, a nie techniczne moŜliwości 

realizacji.  

Po zakończeniu powyŜszej dyskusji przedstawiciele konsorcjum realizującego projekt 

zaprezentowali moŜliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych 

i technologicznych w działaniach ratowniczych i zarządzaniu kryzysowym: 

Przedstawiciel Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów pan Piotr 

Szynkarczyk zaprezentował osiągnięcia instytutu w zakresie budowy robotów oraz 

przykłady ich zastosowania.  

 

Prezentacja obejmowała rozwiązania, które juŜ funkcjonują  w policji oraz wojsku. 

Omówione zostały równieŜ nowe trendy w zakresie konstrukcji robotów oraz podstawowe 

problemy wynikające z ewolucji robotów.  

Przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej pan Mieczysław Szustakowski 

zaprezentował róŜnego rodzaju czujniki, kamery, dalmierze oraz ich moŜliwości. 

Przedstawione zostały osiągnięcia uczelni w zakresie produkcji w/w elementów, 

prognozowany rozwój techniki i technologii ich produkcji, oraz moŜliwości ich 

wykorzystania w realizowanym projekcie.  
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Przedstawiona równieŜ została wizja robota na podwoziu gąsienicowym 

z wymiennym zestawem głowic, którego zaletą jest moŜliwość dostosowania go do 

aktualnych potrzeb. 

Przedstawiciel Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych pan Lech 

Dobrzański zaprezentował zagadnienia dotyczące detekcji i analizy widmowej płomienia 

w zakresie promieniowania UV. Przedstawione zostały osiągnięcia instytutu w tym zakresie 

oraz najnowsze tendencje rozwojowe. 

Przedstawiciel Politechniki Warszawskiej - Instytutu Radioelektroniki pan 

Tomasz Keller zaprezentował moŜliwości wykorzystania systemów łączności 

bezprzewodowej. Omówione zostały technologie satelitarne, systemy stratosferyczne, sieci 

metropolitalne, standardy MPEG-2/MPEG-4 oraz podstawowe załoŜenia naziemnej telewizji 

cyfrowej. Następnie przedstawiono zagadnienia dotyczące podsystemu łączności tj. 

kodowanie, propagacja fal, elastyczność połączeń oraz scharakteryzowano systemy antenowe.  

Przedstawiciel Politechniki Warszawskiej - Zakładu Teorii Maszyn i Robotów  

pan Andrzej Chmielniak  zaprezentował moŜliwości i doświadczenia uczelni w zakresie 

badania nad czujnikami i elementami wykonawczymi, oraz moŜliwości ich zastosowania 

w robotach. Omówiono rodzaje czujników oraz ich funkcje. Następnie przedstawione zostały 

elementy wykonawcze systemu (manipulatory i chwytaki) oraz ich podstawowe wymagane 

parametry, a takŜe rodzaje układów jezdnych robotów.  
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Na koniec zasygnalizowano konieczność określenia autonomii robota w warunkach 

przerwania łączności z operatorem, prowadzenie działań w trudnym terenie (analiza 

mobilności) oraz uniwersalność konstrukcji (przezbrajanie w miejscu akcji).    

Przedstawiciel Politechniki Poznańskiej pan Mikołaj Sobczak, zaprezentował koncepcję 

budowy centrum dowodzenia, jego wyposaŜenie oraz moŜliwości. Podczas prezentacji 

przedstawione zostały moŜliwości stworzenia sieci łączności pomiędzy poszczególnymi 

elementami systemu oraz zaprezentowane urządzenia, za pomocą których sieć taka moŜe być 

zbudowana. Następnie omówione zostały bezzałogowe statki latające oraz urządzenia, w jakie 

mogą być one wyposaŜone. Przedstawione zostały równieŜ przykłady ich zastosowania.   

Reprezentująca Centrum Badań Kosmicznych PAN pani Anna Foks-Ryznar 

przedstawiła prezentację dotyczącą nawigacji i obserwacji satelitarnej w zarządzaniu 

kryzysowym i ratownictwie. Omówione zostały nowoczesne techniki satelitarne i sposoby ich 

wykorzystania we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego:  

• nawigacja w drodze do miejsca zdarzenia; 

• śledzenie transportów niebezpiecznych; 

• precyzyjna lokalizacja wezwań (np. wypadki 

drogowe, ratownictwo morskie i górskie);  

• śledzenie połoŜenia sił i środków w rejonie 

zdarzenia; 

• niezaleŜność od systemów naziemnych. 

Przedstawiciel Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów pan Jakub 

Ryzenko przedstawił prezentację pod tytułem „Zintegrowane środowisko informacyjne dla 
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zarządzania kryzysowego”. W prezentacji tej przedstawione zostały moŜliwości centrum 

koordynacji działań ratowniczych z wykorzystaniem programów Światowid oraz 

EuroAwareness. Zaprezentowano teŜ moŜliwości wykorzystania powszechnie telefonów 

komórkowych podczas prowadzenia, czy koordynacji akcji. Funkcja ta miałaby polegać na 

informowaniu usługą SMS lub MMS uŜytkowników znajdujących się w określonym rejonie o 

zaistniałym zagroŜeniu, czy utrudnieniu oraz o potrzebie ewakuacji z obiektu oraz moŜliwych 

jej sposobach.  

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęto dyskusję, której celem było ustalenie listy 

zastosowań systemu w działaniach ratowniczych i działaniach z zakresu zarządzania 

kryzysowego, z uwzględnieniem oczekiwań potencjalnych uŜytkowników projektowanego 

systemu.  

W trakcie dyskusji omówiono szczegółowo zastosowanie bezzałogowych statków 

latających, które będą miały wszechstronne zastosowanie rozpoznawcze, do lokalizacji 

zagroŜeń, wyznaczenia strefy zagroŜenia, poszukiwania poszkodowanych itp. 

Zaproponowano, aby rozwaŜyć moŜliwość budowy dwóch róŜnych typów statków latających: 

pierwszy przeznaczony byłby do monitorowania strefy zagroŜonej z większej wysokości 

(w celu wyznaczenia całej strefy zagroŜenia), drugi powinien poruszać się na małej 

wysokości z moŜliwością „zawisu” w celu dokładnego rozpoznania zagroŜenia, lub 

np. zapewnić komunikację z poszkodowanym. 
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Kolejnym tematem było wykorzystanie robotów w akcjach ratownictwa chemicznego. 

Dyskusja dotyczyła określenia zastosowań i wyposaŜenia robota w niezbędny sprzęt, oraz 

zastosowania konstrukcji umoŜliwiającej pracę w trudnych i niebezpiecznych warunkach.  

Ustalono, Ŝe podstawową funkcją robotów w działaniach ratownictwa chemicznego 

będzie rozpoznanie miejsca akcji, pomiary i pobieranie próbek substancji niebezpiecznych.   

Ostatnim tematem dyskusji były roboty „wodno-lodowe”, które mogłyby poruszać się 

zarówno po lądzie, wodzie i lodzie. Skupiono się przede wszystkim na rodzaju napędu, jaki 

moŜna zastosować do poruszania się w tym trudnym (grząskim) terenie, cienkim lodzie oraz 

po wodzie. Omówiono równieŜ kwestię wyposaŜenia robota w narzędzia do ratowania 

poszkodowanych lub ich podejmowania. 

Kolejnym etapem prac jest szczegółowe doprecyzowanie funkcjonalności 

poszczególnych elementów zintegrowanego systemu wspomagającego działania 

antyterrorystyczne i antykryzysowe oraz określenie warunków środowiskowych, jakie mogą 

wystąpić w miejscu akcji. Na podstawie tych opracowań oraz wymagań uŜytkowników 

końcowych uzgodnionych w trakcie warsztatów tematycznych zostaną przygotowane 

scenariusze potencjalnych działań ratowniczych, zarządzania kryzysowego z zastosowaniem 

projektowanego systemu. Scenariusze zostaną oparte na analizach akcji ratowniczo-

gaśniczych, które miały miejsce w rzeczywistości. Opracowanie scenariuszy uŜycia robotów 

i mobilnego centrum dowodzenia dla sytuacji kryzysowych pozwoli na zidentyfikowanie 

parametrów niezbędnych do przeprowadzenia analizy i wyboru kryteriów oceny działania 

systemu.  

 Analiza potencjalnego negatywnego wpływu zjawisk związanych z przebiegiem 

sytuacji kryzysowych pozwoli na wybór parametrów istotnych z punktu widzenia 

niezawodności systemu i podsystemów. Znajomość skrajnych wartości niekorzystnych 

parametrów umoŜliwi określenie właściwych kryteriów oceny działania systemu oraz 

wskazanie odpowiednich metod badawczych.  

 Po zakończeniu prac związanych z opracowaniem scenariuszy działań oraz analizą 

i wyborem kryteriów oceny systemu, planowane jest zorganizowanie kolejnych warsztatów 

tematycznych, w trakcie których wspólnie z partnerami realizującymi projekt zostaną 

zweryfikowane moŜliwe do osiągnięcia funkcjonalności systemu oraz graniczne warunki 

środowiskowe, a takŜe określona zostanie ostateczna lista komponentów systemu (ich liczba 

i rodzaj). 

 Ostatnim etapem realizacji zadania nr 1 w projekcie będzie opracowanie wstępnych 

załoŜeń taktyczno-technicznych dla systemu i podsystemów. Będą one uwzględniały zarówno 
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oczekiwania potencjalnych uŜytkowników jak równieŜ realne moŜliwości techniczne 

realizacji. ZałoŜenia te będą materiałem wyjściowych dla naszych partnerów w projekcie do 

rozpoczęcia prac projektowych, a następnie konstrukcyjnych. 

Podsumowanie 

 „Realizacja projektu PROTEUS pozwoli na pokonanie barier i przełamanie luk 

technologicznych, które uniemoŜliwiały do tej pory opracowanie w Polsce zintegrowanego 

mobilnego systemu wspomagającego działania antyterrorystyczne i antykryzysowe. W czasie 

realizacji projektu PROTEUS zostanie zbudowana wersja demonstracyjna systemu. UmoŜliwi 

to zweryfikowanie w praktyce opracowanych na potrzeby projektu nowych technologii 

i rozwiązań technicznych.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.piap.pl/aktualnosci_projekt_proteus.php 
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