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27 czerwca 2O0B roku na terenie Miqdzynarodowych Targow Gdanskich odbyta siq I Krajowa
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tyna. Patronat med ia I ny s p rawowal Ma ga zyn,,Ar mia" wydawn ictwa Ka gero.

r ganizalorami Konferencji byly
Migdzynarodowe Targi Gdariskie
(MTG) wsp6lnie z Akademi4 Mor-

sk4 w Gdyni oraz Stowarzyszeniem Stu-
di6w I Analiz Bezpieczefstwa (SSAB).

Migdzynarodowe Targi Gdaiskie stano-
wiq doskonalE piatformg dla koncentracji
potencjalu decyzyjnego, naukowego, biz-
nesowego i technologicznego wok6l obsza-
ru systemowych r o zw i4zah dl,a zar z1dzania
kryzysowego i bezpieczenstwa infrastruk-
tury krltycznej paistwa. Akademia Mor-
ska w Gdyni aspiruje do roli regionalne-
go, a byi mo2e wkr6tce takie krajowego
Iidera w zakresie standard6w pozyskiwania
i ksztalcenia kadr dla zarzEdzaniakryzy-
sowego w sektorach publicznym i pr)-wat-
nym. Wsp6lnie ze stowarzyszeniem SSAB
pozyskuje profesjonalist6w do prowadze-
nia studi6w podyplomowych o kierunku
Bezpieczeistrv o i Zar zqdzanie Kryzysowe
(BiZK). Wyszukiwani s4 tak2e, gl6wnie ze
6rodowiska studenckiego, kandydaci na

,,menad2e16w bezpieczef stwa'1
Na Konferencji rozdano ponad 50 dy-

plom6w ukofczenia III edycji studi6w po-
dyplomowych B|ZK oraz 12 certylikat6w
ukofczenia kursu BiZK I-go stopnia dla
spelniajqcych zaloZone kryteria student6w
studi6w dziennych AM w Gdvni. Rozda-
nia dlplom6w i certyfikat6w dokonal JM
Rektor Akademii Morskiej w Gdyni, prof.
dr hab. inL.Jozef Lisowski. Organizatorzy
Konferencj i  dostrzegajq i  promujq swoimi
dzialaniami koniecznoSi standaryzacji
ksztalcenia kadr dla zarzqdzania kryzy -

sowego.
Zwie(czeniem konferencji bylo wrg-

czenie po raz prerwszy ,,Kordierfowych
Kompas6w - innowacje dla bezpreczef-
st$'a nas wszystkichl |ak wskazuje nazwa
wyr62nienia, przyznawane jest ono firmom
i osobom wnosz?cym szczeg6lny wklad
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w rozw6j wszelkiej dzialalnodci dla poprawy bez-
pieczefstwa spoleczno6ci lokalnych - bezpteczeh-
stwa nas wszystkich. Kompasy zostaly ufundowane
przez czlonk6w zaloLycieli SSAB, a przyznawala
je Kapitula ekspert6w, nyloniona z komitetu na-
ukowo-programowego konferencji. Organizat orzy
s4 przekonani, 2e ,,Kordierytowe Kompasy" bEda
akty'r,vizowai potencjal ludzki wok6l problematyki
podjgtej w czasie konferencji i stanq sig swoistymi
presti2owymi,,Oskarami'l

Technologie w bezpieczef stwie
i zarzqdzaniu kryzysowym
Pierwsz4 czg6i technologicznq konferencji roz-

pocz4l Dyrektor Departame ntr Zar zEdzania Krvzy-
sowego i Spraw Obronnych w Ministerstwie Spran'
Wewngtrznych i Administracji RP, Pan Zenon So-
beiko.
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Tematem przewodnim tej czg6ci byly

,, technologie, wdroZenia, koncepcje".
Gl6wny nacisk postalviono na technolo-
giczne aspekty zar zEdzania kryzysowe-
go wynikajgce z dvnamicznego rozwoju

technicznych, zar6wno sprzgtowych, jak

i programowych systemow wspomagajq-
cych wsp6lcze sne zarzqdzanie kryzysem.
Do najwa2nie jszych nalezy zaliczy( syste-
my lqczno6ci, powszechnego alarmowania
i ostrzegania. wizualizacji i prognozowania
zdxzei oraz systemy wspomagania proce-
sow decyzljnych. Swoje najnowsze rozwiq-
zania zapr ezentowali przedstawiciele fi rm:
Polkomtel S.A. (fanusz Pietrusiak), DGT
(Miroslaw Zbrzeimak), Platan (Wieslaw

Pedrycz), Securitas (Norbert Bogucki),
MediumSoft (dr in2. fan Zych), Exatel



,s
Pawei Kozyra). Polkomtel jako jedyny
rperator telefonii kom6rkowej od 1at ak-
:'rvnie wspiera technologicznie dzialania
-... r I zecz popr awy bezpieczenstwa spolecz-
roici lokalnych. Przykladem jest sprawnie
unkcjonuj4cy GSM-owy telefon alarmowy
.\-OPR 601 100 100. Operator ten po raz
iolejny pokazal,2e jest 2yrvotnie zaintere-
>.'\\-any kontynuowaniem dzialah na rzecz
r e zpieczenstwa publicznego.

Koncepcje, wdroienia dla
bezpieczef stwa i zarzqdzania
kryzysowego
\\' drugiej cz95ci konferencji om6wiono

.-<tualne wdro2enia nowoczesnych syste-
::'-ot; zar zEdzania kryzysem z wykorzy -

.: ':n iem najnowocze6niejszych r ozwi4zaA
.,einformafcznych. Swoimi do6wiadcze-

ami podzielili sig dyrektorzy vrydzial6w
.:z4dzania kryzysowego urzgd6w wo-

'.rvodzkich: Dyrektor Wielkopolskiego
-,i1'dziaiu 

Zarz4dzanra Kryzysowego UW
,., Poznaniu Dariusz Dymek, Dyrektor
-,''i 

dzialu Zarz4dzania Kryzysowego Ku-
,i'.sko -Pomorskiego UW w Bydgoszczy

.-Jam Fryckowski oraz Pani Sylwia Rudyk,
'.r'stgpuj4ca w imieniu Dyrektora Wydzia-
: - Zarz4dzania Kryzysowego Pomorskiego
--'r- l.Gdaisku, Pana Ryszarda Sulgty.

Za kluczowe zagadnienie tej czgdci kon-
:=:encii uznano problem szeroko rozumia-
:.:' komunikacji - w kontek6cie szybkiego
: :igpu do informacji o zdarzenit oraz
'  ,T l i rvo ic i  komunikowan ia  s ig  pomig-

:,-. poszczeg6lnymi siuZbami. O wadze
::rblemu Swiadczy fakt, ze trzy z szeiciu
iordierytowych Kompas6w" wrgczono
. :t-rzwiqzania i dziaiania zwi4zane zte-
: rfbrmatykq. Nagrody w tej dziedzinie
-izr-r.nali: Pomorski Komendant PSP

::r,q. mgr inz. Andrzej R6szkowski za
-nLr\\racyjne dzialania na rzecz budonry

:.. poziomie wojew6dzkim nowoczesne-
- s\-stemu powiadamiania ratunkowego.
,:anska lirma DGT za Zrntegrowany
:' .:em l-4czno6ci DGT-MCS integrujqcy
. cfrowe 6rodki lqczno(ciprze-

,,lowej ze irodkami l4cznoSci radiowej,
, :reznaczony do budou,ry CPR i CZKoraz
.itr SWD dla slu2b ratowniczych i Poli-
- . \iCS jest obecnie wdrazany w Polsce,
. ::: targach otrzymal r6wnie2 grand prix
.:sriry ,,Bursztynowy Medalion' oraz Pu-

:.-.:.r Komendanta Gl6wnego Policji. Fir-
-. Platan otrzymala nagrodg za System

,-,,,:r.runikacyjny DTS-2000/GPRS z ter-
: ralami status6w wykorzystujqcy trans-
r-srg GPRS, przeznaczony dla wszystkich

. :,; zb ratownic zych. Wyroznienie otrzymal
:ra2any aktualnie przez Wydzial Zarzq-

- ar.ria Kryzysowego Wielkopolskiego
. -zedu Wojewodzkiego rozwojowy sys-
' :  ' r  informatyczny dla wspomagania za-
: adzania kryzysowego Crisis Mitigation

lanagement Mastery (C3M), kt6ry inte-

gruje dotychczas rozproszone bazy danych,
standardy przechowl'wania danych, sen-
sory pozyskiwania danych. Kompas wraz
z graiulacjami zlo|ono na rgce Dyrektora
WZK UW w Poznaniu, Panu Dariuszowi
Dymkowi, kt6ry od kilku lat jest osobiScie
zaanga|owany w to przedsi gwzi gc ie.

W podsumowaniu tej czg6ci nie zabraklo
slow krytyki wobec ci4gle nierozwiqzanego
problemu braku wykonawczych pakiet6w
legislaclnych. Brak legislacyjnej sp6jnoSci
jest szczeg6lnie dostrzegalny na poziomie

samorzqd6w - glos w tej materii zabral Dy-
rektor Wydziaht Zar zqdzania Kryzysowego
i Ochrony LudnoSci UM w Gdafsku, Pan
Tadeusz Bukontt.

Podsumowanie organizatorriw
- Merytoryczne zaangazowanie zainte-

resowanych podmiot6w daje mo2liwosi
zdefiniowania i  uruchomienia,,techno-
logicznego poligonu zarz4dzania kry zy -

sowegol Taki poligon pozwoli realizowa(
projekty pilota2owe, testowanie zintegro-
wanych technologii, tj. l4cznodci, wizuali-
zacji, optymalizacji proces6w decyrylnych,
alarmowania, monitoringu - dla potrzeb
bezpieczeristwa i zar zEdzania kryzysowe-
go, na wszystkich szczebiach decyzyjnych.
Realizowane wdroZenia r6wnoiegle wyge-
neruj4 dzialanie laboratoriow, na bazie kt6-
rych obecne iprzyszle kadry muszq prze-
chodzid przez wla|ciwy proces szkoienia
- powiedzial Cezary F6rmaniak, Menad2er
Programowy Konferencj i.

Wnioski
Specyfika regionu pomorskiego uwi-

dacznia w spos6b szczeg6lny konieczno6i
integracji system6w dla zarz4dzania kry-
zysowego w caiym kraju. Jak dot4d nie zo-
stala osi4gnigta pelna kompiementarno6i
i kompatybilno6i w koncepcjach rozwojo-
wych lqdowych oraz morskich ,,system6w
wspomagaj4cych procesy zarzqdzania
kryzysem", takich jak bazy danych, mo-
n i to r ing ,  p rognozowan ie ,  a la rmowanie ,
ostrzeganie, wizualizacja proces6w decy-
zyjny ch, uymiana dynamicznych infor-
macji przestrzennych. Standaryzacja jest

kluczowym elementem procesu ekspansji
systemowych rozwiqzan na obszar calego
kraju, a tak2e na partner6w zewngtrznych.
Partnerstwo w tym zakresie jest mo2liwe
i konieczne.

Na efekty konferencji prztndzie jeszcze

poczekat, ale juz dzi6 organizatorzy za-
praszajq na kolejnq, tym razem po5wig-
con4 bezpieczenstwu lqdowych struktur
przesrrzenny ch, szczeg6lnie wra2liwych
na wsp6lczesne zagroienia port6w mor-
skich i lotniczych. Wigcej informacji do-
stgpnych jest na stronie t,^Nw.zarzadza-
niekryzysowe.pl

c.r. rn.rl

Laureaci konkursu
o,,Kordierytowy Kompas
- nagrodzona innowacja dla
bezpieczenstwa nas wszystkich"

W plerwszej edycji konkursu rozdano 6 statuetek.
Otrzymaty je nastgpujqce osoby, produkty i wdro-
zenia:

Firmy/produkty:
l DGT 5p. z o.o. za system teleinformatyczny DCT- MCS

, ;l:,:?:J,:[.w i lasrosowan systemow Inrormatycz

;$ff:T[fm 
sp zoo za rodzinq smislowcow
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5p. z o.o. za System Komr,nikacyjny DrS-2000/

Osoby/wdro2enia^'# l:::? I l:li?l: Yfi:*;'l il,.,g:t [':i,* ]:?
ed u kacyj nych i na u kowych n a 17 ec7 bezpieczeri s t wa

,',;,i:::f ):::#:ff ffi';,owesowie,koporskieso
Urzgdu Wojewodzkiego za rozwojowy system infor-
maryczny dla wspomagania zarz4dzania kryzvso-
wego, odebral Dyreklor WZK UW w Poznaniu, Pan
Dariusz Dymek

6. Pomorski Komendant PSP bryg. rngr in2. Andrzej
Roszkowski za innowacyjne dziaiania na rzecz bu-
dowy na poziomie wojewddrki'n nowoczesnego
systemu powiadamiania ratunkowego.
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Zdjgcie targ6w wykonane przy pomo(y bezzalogowego auton0-
mienego eterowirnikowego imiglow(a MD 4-200
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