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PROBLEMY ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH 
KRYZYSOWYCH W ASPEKCIE WYNIKÓW BADAŃ 

KWALIFIKACYJNYCH OPROGRAMOWANIA SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO STANOWISKA KIEROWANIA 

REAGOWANIEM KRYZYSOWYM (SKRK)  
KRYPTONIM „RAMZES” 

 
 

W artykule podjęto próbę scharakteryzowania zagadnień 

związanych z problematyką reagowania kryzysowego. 

Przedstawiono problemy związane z kierowaniem reagowaniem 

na występujące sytuacje kryzysowe w odniesieniu do wymagań 

jakie powinien spełniać system informatyczny, wspomagający 

działania sztabów kryzysowych. Zaprezentowano równieŜ 

moŜliwości zastosowania w sztabach kryzysowych systemu 

informatycznego pk. „RAMZES” wynikające z doświadczeń 

zdobytych w trakcie prowadzenia jego badań kwalifikacyjnych.  
 

 

1. Wstęp 
 

Chcąc mówić o problematyce reagowania kryzysowego naleŜy zdefiniować podstawowe 

pojęcia funkcjonujące w tym zakresie. Niestety nie są one jeszcze sformalizowane i określone 

np. w dokumentach normatywnych. Na podstawie dostępnych opracowań, moŜna przytoczyć 

następujące definicje, podstawowych pojęć dotyczących reagowania na sytuacje kryzysowe: 

Sytuacja kryzysowa – to stan narastającej destabilizacji powodujący intensywne, trwałe i 

długofalowe pogorszenie funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Charakteryzuje się 

eskalacją zagroŜenia, utratą kontroli nad ograniczaniem skutków zdarzenia (sytuacji 

kryzysowej) przez poszczególne słuŜby, inspekcje lub straŜe. Sytuacja taka moŜe równieŜ 

powodować ujemne skutki w gospodarce, a takŜe moŜe mieć wpływ na stosunki zagraniczne. 

Zarządzanie kryzysowe – to działalność koordynacyjna i decyzyjna organów władzy 

związana z występowaniem określonych sytuacji kryzysowych.  

Reagowanie kryzysowe – to bieŜące działania słuŜb ratowniczych na wszelkie zdarzenia 

- zagraŜające zdrowiu i Ŝyciu obywateli lub środowisku - zmierzające do ograniczenia lub 

zlikwidowania ich skutków oraz niesienia pomocy poszkodowanym. Reagowanie kryzysowe 

stanowi jedną z faz zarządzania kryzysowego. 
Wspólnym mianownikiem powyŜszych definicji jest ich duŜa ogólność. Jest to 

podyktowane tym, Ŝe w załoŜeniu swym zarządzanie kryzysowe musi być procesem 

otwartym, zawierającym procedury reagowania na znane i zdefiniowane zagroŜenia jak 

równieŜ na zdarzenia nowe, które częstokroć nie znalazły odzwierciedlenia nawet w 

zestawieniach przewidywanych potencjalnych zagroŜeń. W zarządzaniu kryzysowym nie 

rozgranicza się równieŜ ściśle zagroŜeń militarnych i niemilitarnych. Podyktowane jest to 
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tym, Ŝe organizowany w państwie system zarządzania kryzysowego powinien powstawać w 

warunkach pokoju i zapewniać ochronę obywateli w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych 

o charakterze stricte niemilitarnym np.: klęski Ŝywiołowe, katastrofy przemysłowe, epidemie 

itp. Jednocześnie system ten powinien zapewnić bieŜące monitorowanie sytuacji w państwie 

pod względem występowania zagroŜeń o charakterze społeczno-politycznym np.: konflikty 

międzynarodowe, działalność terrorystyczna, niepokoje społeczne. Wydarzenia tego typu 

mogą w niesprzyjających okolicznościach przerodzić się w konflikty zbrojne, co z kolei 

powoduje Ŝe organizacja zarządzania kryzysowego w czasie pokoju powinna stanowić 

podstawę na której w razie konieczności rozwinięty zostanie system obrony państwa w czasie 

wojny. Takie szerokie i wielopłaszczyznowe traktowanie systemu zarządzania kryzysowego 

jest obowiązującą tendencją światową. RównieŜ w tym kierunku przebiegają zmiany 

organizacji systemu reagowania kryzysowego w NATO. 
 
 

2. System informatyczny jako narzędzie pracy sztabów kryzysowych 
przed i w trakcie wystąpienia sytuacji kryzysowej 

 

Mając na uwadze powyŜsze załoŜenia moŜna podjąć próbę sprecyzowania wymagań, 

jakie powinien spełniać system informatyczny przeznaczony do wspomagania działań sztabu 

kryzysowego na kaŜdym etapie jego działań. System taki powinien zapewniać: 

• Mechanizmy zbioru, przechowywania i zobrazowania aktualnych danych o siłach, 

środkach i zasobach jednostek i organizacji przeznaczonych do uŜycia w procesie 

reagowania kryzysowego. Z uwagi na ogólno krajowy zasięg działania najbardziej 

poŜądanym medium zbioru informacji wydaje się być ogólnodostępna sieć internetowa. 

Jednak z uwagi na istotne znaczenie zgromadzonych danych w bazie systemu powinien 

on jednocześnie zapewnić odpowiednio wysoki poziom ochrony zgromadzonych danych 

przed dostępem osób nieuprawnionych. 

• Mechanizmy zbioru, analizy i zobrazowania informacji o wszystkich występujących i 

potencjalnych zagroŜeniach. Dane takie powinny trafiać do systemu ze wszystkich 

dostępnych źródeł w tym między innymi od: słuŜb ratowniczych, administracji 

terenowej, policji, systemów monitoringu zagroŜeń meteorologicznych 

i hydrologicznych, straŜy granicznej oraz organów ochrony państwa itp. Mechanizmy 

zobrazowania powinny natomiast zapewnić moŜliwość prezentacji zgromadzonych 

danych na podkładach mapowych.  

• Narzędzia do planowania sposobów reagowania na poszczególne typy zagroŜeń, 

umoŜliwiające stworzenie planów reagowania kryzysowego oraz pozwalające 

przeprowadzić symulację planowanych rozwiązań na etapie analizy moŜliwości 

przeciwdziałania typowym sytuacjom kryzysowym. 

• Mechanizmy zarządzania reagowaniem kryzysowym na etapie prowadzenia działań po 

wystąpieniu konkretnej sytuacji kryzysowej. W szczególności system powinien zapewnić 

wspomaganie wyboru jednostek ratowniczych dostępnych w danym rejonie z 

uwzględnieniem ich przydatności i zdolności do przeciwdziałania występującemu 

zagroŜeniu. Na tym etapie działanie systemu informatycznego nierozerwalnie łączy się z 

systemem łączności zewnętrznej w oparciu o który moŜliwe jest śledzenie rozwoju 

sytuacji kryzysowych oraz przekazywanie poleceń i odbieranie meldunków od jednostek 

ratowniczych. Dlatego teŜ system łączności musi być rozwijany równolegle z systemem 

informatycznym. 

Z powyŜszych rozwaŜań wynika równieŜ  to, Ŝe system informatyczny wspomagający 

działania sztabu kryzysowego powinien działać w trybie ciągłym, tak aby wszystkie dane 

zgromadzone w jego zasobach były moŜliwie najbardziej aktualne, a mechanizmy analizy 
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sytuacji pozwalały na wykrycie i ewentualne prognozowanie rozwoju zagroŜeń (nie tylko 

wszczynanie procesu reagowania na wydarzenia, które zostały wykryte przez inne instytucje i 

organy państwa). Ponadto system informatyczny sztabu reagowania kryzysowego powinien 

zapewniać wymianę danych i współdziałanie z innymi systemami komputerowymi 

działającymi w instytucjach cywilnych oraz wojskowych państwa. Jest to konieczne w 

warunkach pokojowych, gdy prowadzone są działania z uŜyciem słuŜb ratowniczych tj.: 

policji, straŜy poŜarnej, straŜy miejskich itp. MoŜliwość współdziałania z systemami 

informatycznymi sił zbrojnych zapewnia rozwinięcie na bazie systemu reagowania 

kryzysowego, wojennego systemu kierowania państwem (jeŜeli zaistniałaby taka 

konieczność).  
 

 

3. Oprogramowanie systemu informatycznego SKRK „RAMZES”, jego 
moŜliwości i ograniczenia w aspekcie doświadczeń z badań 
kwalifikacyjnych 

 

System „RAMZES” został wykonany na zamówienie Ministerstwa Obrony Narodwej w 

ramach realizacji pracy badawczo-rozwojowej. Przewidywanym miejscem wykorzystania 

systemu jest Sztab Kryzysowy MON, który to organ ma za zadanie kierować i koordynować 

działania antykryzysowe w czasie pokoju na szczeblu państwowym.  
 

3.1 Architektura i struktura funkcjonalna systemu SKRK „RAMZES” 
Na całość systemu informatycznego składają się trzy podsieci, tworzące trzy niezaleŜne 

podsystemy: 

• sieć lokalna LAN/UN przeznaczona do przetwarzania informacji jawnej i grupująca 

dodatkowe stanowiska pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Sztabu 

Kryzysowego, 

• sieć lokalna LAN/SBU przeznaczona do przetwarzania informacji jawnej 

nieklasyfikowanej - przeznaczonej do uŜytku słuŜbowego, 

• sieć lokalna LAN/CLAS przeznaczona do przetwarzania informacji do klauzuli “Tajne” 

włącznie. 

Funkcjonalność podsystemu UN obejmuje dostęp do globalnych zasobów sieciowych 

uŜytkowników zgromadzonych na serwerze, mechanizmy komunikacji z wykorzystaniem 

poczty elektronicznej i dostępu do zasobów publicznej sieci Internet, przetwarzanie 

dokumentów elektronicznych ogólnego przeznaczenia, w tym tekstowych dokumentów 

niesformalizowanych, z wykorzystaniem aplikacji komercyjnych (Microsoft Office, Adobe 

Acrobat Reader). 

Podsystem SBU jest rozszerzony pod względem funkcjonalności w stosunku do 

podsystemu UN o mechanizmy wspomagające edycję dokumentów sformalizowanych (z 

wykorzystaniem szablonów MS Word) oraz dokumentów sformatowanych zgodnych z 

wymaganiami ADatP-3. W podsystemie SBU moŜliwe jest równieŜ wspomaganie pracy 

grupowej nad dokumentami elektronicznymi poprzez zastosowanie modułu Kancelarii. 

Zasadnicza funkcjonalność operacyjna systemu koncentruje się w podsystemie CLAS. 

Aplikacja Zautomatyzowanego Stanowiska Pracy (ZSP) zapewnia wspomaganie 

przetwarzania informacji przestrzennej, przetwarzanie opisu uogólnionego obrazu sytuacji 

operacyjnej, zobrazowanie aktualnej oraz narzędzia wspomagające proces planowania: edytor 

katalogu zagroŜeń i siatki bezpieczeństwa, tworzenie wariantowych harmonogramów działań 

i zadań bojowych. Dodatkowo aplikacja ZSP zawiera narzędzia analityczne wspomagające 

proces decyzyjny: mechanizm oceny potencjału sił i środków systemu reagowania 
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kryzysowego w stosunku do zdefiniowanych potencjalnych zagroŜeń oraz mechanizm oceny 

zgodności planów reagowania z zaistniałym zagroŜeniem. 

W podsystemie CLAS zapewnione zostało równieŜ wspomaganie przetwarzania 

elektronicznych dokumentów tekstowych niesformalizowanych, sformalizowanych 

i sformatowanych, wspomaganie zarządzania zadaniami realizowanymi przez osoby 

funkcyjne Sztabu Kryzysowego i podległe Grupy Reagowania Kryzysowego 

z wykorzystaniem mechanizmów Kancelarii. 

W trakcie badań, konfiguracja sprzętowa SI SKRK klasyfikacyjnych była ograniczona do 

dwóch stanowisk pracujących w kaŜdej z podsieci CLAS, SBU i UN.  
 

3.2 Wymiana informacji z elementami otoczenia operacyjnego 
Zgodnie z załoŜeniami, kaŜda z podsieci powinna zapewniać komunikację  

z adekwatnymi, pod względem klauzul, sieciami rozległymi. Badania kwalifikacyjne zostały 

przeprowadzone z wykorzystaniem stanowisk komputerowych symulujących obiekty 

otoczenia: 

● obiekty pracujące w sieci rozległej WAN/CLAS były symulowane za pomocą dwóch stacji 

roboczych, na których skonfigurowano konta poczty elektronicznej odpowiadające 

elementom otoczenia operacyjnego, testowe strony WWW oraz symulatory generujące 

informację o sytuacji powietrznej i depesze formatu LINK-11B, 

● sieci rozległe WAN/SBU i WAN/UN były symulowane za pomocą pojedynczych stacji 

roboczych, na których skonfigurowano konta poczty elektronicznej organizacji 

współpracujących oraz testowe strony WWW. 

● Wymianę informacji z elementami otoczenia operacyjnego realizowano za pomocą poczty 

elektronicznej oraz poprzez przeglądarki stron WWW.  

Wybrane informacje zapisane w bazie danych podsystemu CLAS wchodzące w skład 

operacyjnych zasobów informacyjnych moŜna udostępniać dla abonentów sieci LAN/CLAS i 

WAN/CLAS za pomocą usług serwera WWW pracującego w podsystemie CLAS. W skład 

tych informacji wchodzą: 

● zestawienia i opisy szczegółowe jednostek i organizacji wojskowych i cywilnych, 

● zestawienia i opisy szczegółowe obiektów infrastruktury, 

● informacje o zarejestrowanych w systemie zdarzeniach mogących prowadzić do zagroŜeń i 

sytuacji kryzysowych, 

● informacje o zaistniałych sytuacjach kryzysowych, 

● katalog i opisy typów zagroŜeń, 

● zatwierdzona siatka bezpieczeństwa określająca charakter zaangaŜowania sił systemu 

reagowania kryzysowego w poszczególnych typach zagroŜeń, 

● zadania przypisane do organizacji, którą reprezentuje dany uŜytkownik zalogowany w 

serwerze WWW. 

Serwer WWW w podsystemie CLAS umoŜliwia wprowadzanie i aktualizowanie informacji w 

bazie danych podsystemu przez uŜytkowników oddalonych pracujących w sieci WAN/CLAS 

poprzez meldowanie o zdarzeniach, o stanie organizacji własnej oraz organizacji 

obserwowanych, o stanie realizacji przydzielonych zadań. 

Za pomocą serwera WWW moŜliwy jest równieŜ dostęp dla uŜytkowników zdalnych do 

dokumentów zgromadzonych w Kancelarii podsystemu CLAS. 
 
3.3 Funkcjonalność aplikacji ZSP w zakresie moŜliwości zobrazowani i edycji sytuacji 

operacyjno-taktycznej. 
Aplikacja ZSP zainstalowana na stanowiskach pracy podsystemu CLAS umoŜliwia 

zobrazowanie następujących rodzajów podkładów mapowych: 

● map wektorowych, 

● skompresowanych map rastrowych, 
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● cyfrowego modelu terenu, 

● obrazów satelitarnych, 

● zdjęć obszarów lokalnych o wysokiej rozdzielczości. 

Aplikacja ZSP umoŜliwia wykonywanie standardowych operacji na mapie: 

● powiększanie i zmniejszanie zobrazowanego obszaru (poprzez skokową zmianę 

powiększenia lub zaznaczanie obszaru do zobrazowania), 

● przesuwanie zobrazowanego obszaru o wskazany wektor lub skokowo, 

● wyświetlanie siatek współrzędnych i współrzędnych połoŜenia kursora w róŜnych 

układach odniesienia. 

Niektóre z zastosowanych podkładów mapowych pozwalają na wywołanie szczegółowego 

opisu obiektów geograficznych wskazanych bezpośrednio na mapie. 

Zakres informacji o sytuacji operacyjno-taktycznej przechowywanej w bazie danych 

podsystemu CLAS i prezentowanej na stanowiskach pracy obejmuje dane o: 

● jednostkach i organizacjach wojskowych i cywilnych, 

● obiektach sprzętowych, 

● obiektach infrastruktury, 

● sytuacjach kryzysowych i zdarzeniach wchodzących w ich skład lub mogących do nich 

prowadzić, 

● elementach kierowania i koordynacji działań, 

● zadaniach (rodzaj i typ działania, parametry czasowe, przypisani wykonawcy, konieczne 

zasoby, cele i efekty działania, stan realizacji), 

● sytuacji hydro-meteorologicznej, 

● sytuacji skaŜeń (np.: zdarzenia radiacyjne i chemiczne, strefy ataku i skaŜenia). 

 

W ramach aplikacji ZSP zaimplementowany jest mechanizm filtrowania zobrazowania 

graficznego sytuacji operacyjno-taktycznej, co znacznie poprawia warunki pracy operatora.  

Zaproponowane w oprogramowaniu prototypowym SI SKRK narzędzia wspomagania 

planowania działań antykryzysowych wpisują się w poszczególne fazy cyklu reagowania. Dla 

fazy przygotowawczej przeznaczone są mechanizmy tworzenia, edycji i dystrybucji katalogu 

zagroŜeń i siatki bezpieczeństwa, natomiast dla fazy planowania działań – mechanizmy 

definiowania harmonogramów działań bojowych i zadań. 

Narzędziem wspomagającym operatora w zakresie oceny przygotowanej siatki 

bezpieczeństwa jest mechanizm oceny potencjału sił zestawiający moŜliwości, którymi 

dysponują jednostki i organizacje przewidziane do poszczególnych typów zagroŜeń, z 

moŜliwościami wymaganymi do skutecznego reagowania na te zagroŜenia. Z kolei do fazy 

planowania działań przewidziane jest narzędzie analityczne wspomagające ocenę 

przygotowanego harmonogramu działań pod kątem moŜliwości jego wykonawców w 

stosunku do moŜliwości wymaganych przez daną, zaistniałą sytuację kryzysową.  
 

 

4. Podsumowanie 
 

Badany system SKRK spełnił stawiane przed nim wymagania. Jego organizacja ma 

charakter otwarty i pozwala na łatwe dostosowywanie do pojawiających się nowych potrzeb. 

Zastosowane mechanizmy współpracy z otoczeniem systemowym są bardzo elastyczne i 

oparte o obowiązujące standardy międzynarodowe co zapewnia duŜe moŜliwości współpracy 

z dotychczas działającymi lub planowanymi do uruchomienia krajowymi systemami 

informatycznymi oraz z podobnymi systemami innych państw. Jednocześnie stwierdzono 

równieŜ konieczność poprawy działania niektórych elementów systemu tak, aby ich działanie 

było bardziej przyjazne dla uŜytkownika oraz zgodne z przyjętymi w kraju zasadami 

zarządzania kryzysowego. 
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