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TEMAT MIESIÑCA zarzàdzanie kryzysowe

Sys�te�my� ostrze�ga�nia� miesz�kań�ców
to� pod�sta�wo�wy� ele�ment� za�rzą�dza�nia
kry�zy�so�we�go.� Na� pol�ski� ry�nek� od
pew�ne�go�cza�su�tra�fia�ją�na�rzę�dzia�po�-
zwa�la�ją�ce�na�ma�so�wą�ko�mu�ni�ka�cję�za
po�śred�nic�twem�te�le�fo�nu�i�in�ter�ne�tu,�a
mi�mo�to�na�dal�je�ste�śmy�w�tej�kwe�stii
w�ty�le�w�sto�sun�ku�do�in�nych�państw.�

Sys�te�my�elek�tro�nicz�ne�dzia�ła�ją
bez�prą�du
W� pol�skich� mia�stach� funk�cjo�nu�ją
przede�wszyst�kim�no�wo�cze�sne�sys�te�my
elek�tro�nicz�ne� –� ra�dio�we� sys�te�my� alar�-
mo�wa�nia,�opcjo�nal�nie�roz�wi�ja�ne�o�po�-
da�wa�nie�ko�mu�ni�ka�tów�gło�so�wych.�No�-
wo�cze�sny�elek�tro�nicz�ny�sys�tem�ostrze�-
ga�nia� lud�no�ści�po�sia�da�So�pot.�Sys�tem
alar�mo�wa�nia� lud�no�ści� di�gi�te�xCZK
skła�da�się�z�kom�pu�te�ro�wej�sta�cji�ba�zo�-
wej�za�in�sta�lo�wa�nej�w�Cen�trum�Za�rzą�-
dza�nia� Kry�zy�so�we�go� przy� Ko�men�dzie
Miej�skiej�Pań�stwo�wej�Stra�ży�Po�żar�nej.
Sta�cja� jest� wy�po�sa�żo�na� w� kom�pu�ter,
mo�dem�ra�dio�wy�oraz�cy�fro�wą�ma�pę�So�-
po�tu�z�za�zna�czo�ną� lo�ka�li�za�cją�wszyst�-
kich�sy�ren�alar�mo�wych.�Sta�cja�ba�zo�wa
słu�ży� do� ste�ro�wa�nia� pra�cą� sys�te�mu
alar�mo�we�go,�w�skład�któ�re�go�wcho�dzi
kil�ka�na�ście� sy�ren� elek�tro�nicz�nych� za�-
pew�nia�ją�cych�po�kry�cie�dźwię�kiem�ca�łe�-
go�mia�sta.�Sy�re�ny�elek�tro�nicz�ne�po�sia�-
da�ją� do�dat�ko�wo� za�si�la�nie� re�zer�wo�we,
któ�re�umoż�li�wia�ich�pra�cę�jesz�cze�przez
kil�ka�ty�go�dni,�na�wet�gdy�w�ca�łym�mie�-
ście�za�brak�nie�prą�du.
– Za�sto�so�wa�nie� elek�tro�nicz�nych� sy�-
ren�alar�mo�wych�DSE�umoż�li�wia�in�for�-
mo�wa�nie� lud�no�ści�o�za�gro�że�niach�nie
tyl�ko�za�po�mo�cą� tra�dy�cyj�nych,�mo�du�-
lo�wa�nych� alar�mów� Obro�ny� Cy�wil�nej,
nie�ste�ty� nie�roz�róż�nia�nych� już� dzi�siaj
przez� spo�łe�czeń�stwo,� ale� rów�nież� za

po�mo�cą� ko�mu�ni�ka�tów� gło�so�wych� in�-
for�mu�ją�cych�miesz�kań�ców�o�ro�dza�jach
za�gro�żeń�i�o�spo�so�bach�po�stę�po�wa�nia
w�sy�tu�acji�kry�zy�so�wej�–�tłu�ma�czy�Woj�-
ciech�Pan�cer�z�fir�my�Pla�tan,�pro�du�cen�-
ta�so�poc�kie�go�elek�tro�nicz�ne�go�sys�te�mu
alar�mo�wa�nia.�– Przez�ostat�nie�kil�ka�lat
nie� by�ło� w� mie�ście� żad�nych� sy�tu�acji
kry�zy�so�wych�i�sys�tem�nie�mu�siał�pra�-
co�wać�w�try�bie�alar�mo�wym�–�ko�men�-
tu�je�Jan�Paw�łow�ski,�na�czel�nik�Wy�dzia�-
łu�Bez�pie�czeń�stwa�i�Za�rzą�dza�nia�Kry�-
zy�so�we�go� Urzę�du�Mia�sta� w� So�po�cie.
– Jest� on� re�gu�lar�nie� wy�ko�rzy�sty�wa�ny
na� mo�lo� so�poc�kim� –� sy�re�na� elek�tro�-
nicz�na� w� tej� lo�ka�li�za�cji� po�sia�da� ste�-
row�nik�ze�ga�ro�wy�i�słu�ży�miesz�kań�com
i�tu�ry�stom�ja�ko�ze�gar,�któ�ry�re�gu�lar�nie
wy�bi�ja� każ�dą� go�dzi�nę.� Do�dat�ko�wo� o
go�dzi�nie�12�sy�re�na�od�gry�wa�hymn�So�-
po�tu�–�do�da�je.

Ba�zy�da�nych�po�ma�ga�ją�
prze�wi�dzieć�za�gro�że�nie�
W�Ma�zo�wiec�kim�Wo�je�wódz�kim�Cen�-
trum� Za�rzą�dza�nia� Kry�zy�so�we�go� do

prze�wi�dy�wa�nia�trud�nych�sy�tu�acji�rów�-
nież�wy�ko�rzy�sty�wa�na�jest�no�wo�cze�sna
tech�no�lo�gia,�w�po�sta�ci�pro�fe�sjo�nal�ne�go
opro�gra�mo�wa�nia,� któ�re� sta�no�wi� ba�zę
da�nych�de�mo�gra�ficz�nych�oraz�umoż�li�-
wia� prze�pro�wa�dza�nie� sy�mu�la�cji� i
spraw�dze�nie� pręd�ko�ści� ska�że�nia� lub
za�le�wa�nia� te�re�nu� przez� po�wódź.� Do
pod�sta�wo�we�go�sys�te�mu�moż�na�do�ista�-
lo�wać�ma�py�cy�fro�we�oraz�in�ne�ele�men�-
ty.� O� je�go� przy�dat�no�ści� de�cy�du�je
współ�pra�ca�z�wie�lo�ma�in�sty�tu�cja�mi.
Opro�gra�mo�wa�nie�jest�spój�ne�z�sys�te�-
mem�wy�ko�rzy�sty�wa�nym�przez�in�sty�tu�-
cje�współ�pra�cu�ją�ce�z�wo�je�wódz�twem�–
do� wspól�nej� ba�zy� da�nych� do�stęp� ma
geo�de�ta�kra�ju�czy�Mi�ni�ster�stwo�Obro�-
ny�Na�ro�do�wej�–�opo�wia�da�Ro�man�Ja�-
wor�ski,�kie�row�nik�Ma�zo�wiec�kie�go�Wo�-
je�wódz�kie�go� Cen�trum� Za�rzą�dza�nia
Kry�zy�so�we�go.� –� Przy� opra�co�wy�wa�niu
baz� da�nych� współ�pra�cu�je�my� z� pań�-
stwo�wy�mi� uczel�nia�mi� –� Woj�sko�wą
Aka�de�mią� Tech�nicz�ną� i� Aka�de�mią
Obro�ny� Na�ro�do�wej,� a� tak�że� z� Pań�-
stwo�wym� In�sty�tu�tem�Geo�lo�gicz�nym� i

In�spek�to�ra�tem�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska.�
Jak� przy�zna�je� Ja�wor�ski,� pod�sta�wę
dzia�ła�nia� ta�kie�go� sys�te�mu� sta�no�wi
wła�śnie� ba�za� da�nych� de�mo�gra�ficz�-
nych,� a� w� tej� kwe�stii� ko�niecz�ne� jest
jesz�cze�sca�le�nie�da�nych�na�szcze�blach
cen�tral�nym,�wo�je�wódz�kim�i�lo�kal�nym.

Pra�wo�utrud�nia�do�brą�or�ga�ni�za�cję
Sca�le�nie� baz� da�nych� de�mo�gra�ficz�-
nych,�po�dob�nie�jak�ure�gu�lo�wa�nie�kwe�-
stii� sys�te�mów� ostrze�gaw�czych� na
szcze�blu�cen�tral�nym�znacz�nie�po�pra�wi�-
ło�by� ja�kość� za�rzą�dza�nia� kry�zy�so�we�go.�
– Mo�im�zda�niem�sys�te�my�ostrze�gaw�cze
po�win�ny�być�ujed�no�li�co�ne�w�ca�łym�kra�-
ju.�Gmi�ny�nie�po�win�ny�mieć�wol�nej�rę�-
ki�w�wy�bo�rze�sys�te�mu�łącz�no�ści�w�sy�tu�-
acjach�za�gro�że�nia�kry�zy�so�we�go�–�twier�-
dzi� Ro�man� Ja�wor�ski.� –� Pro�blem�w� tej
kwe�stii�sta�no�wią�jed�nak�re�gu�la�cje�praw�-
ne� –� bra�ku�je� za�pi�sów� okre�śla�ją�cych
szcze�gó�ło�wo�pa�ra�me�try�tech�nicz�ne�sys�-
te�mów�po�wia�da�mia�nia�miesz�kań�ców.�
Brak�usta�lo�nych�praw�nie�stan�dar�dów
w�dzie�dzi�nie� ostrze�ga�nia� lud�no�ści� nie
znie�chę�ca�sa�mo�rzą�dów�do�wy�ko�rzy�sty�-
wa�nia�naj�now�szych� roz�wią�zań.�Fir�ma
Pla�tan�wdro�ży�ła�w�War�sza�wie�i�Po�zna�-
niu�pierw�sze�w�Pol�sce�w�peł�ni�cy�fro�we
sys�te�my�ostrze�ga�nia�lud�no�ści�wy�ko�rzy�-
stu�ją�ce�do�trans�mi�sji�sieć�IP�oraz�cy�fro�-
wą�plat�for�mę�ra�dio�wą�Ne�xed�ge.�
– Wiel�ko�pol�ski� Urząd� Wo�je�wódz�ki
bę�dą�cy� w� Pol�sce� pio�nie�rem�w� bu�do�-
wie�cy�fro�wej�sie�ci�ra�dio�wej�o�za�się�gu
wo�je�wódz�kim� roz�po�czął� wdro�że�nie
cy�fro�we�go,� wo�je�wódz�kie�go� sys�te�mu
alar�mo�wa�nia� lud�no�ści� opar�te�go� na
sie�ci�IP�i�cy�fro�wej�plat�for�mie�ra�dio�wej
Mo�to�Tr�bo�–�mó�wi�Pan�cer.�–�Cy�fro�wy
sys�tem� ostrze�ga�nia� lud�no�ści� jest� jed�-
nym�z�naj�no�wo�cze�śniej�szych�na�świe�-

Miasta i gminy mają do dyspozycji wiele nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie alarmowania ludności. 

Komórkowe i internetowe narzędzia mimo to w Polsce nadal raczkują, m.in. z powodu przeszkód prawnych.

Technologie szybciej ostrzegają o zagrożeniu

Platforma�internetowa�usha�hi�di,�Kenia�
Plat for ma stwo rzo na po za miesz kach zwią za nych z wy bo ra mi pre zy denc ki mi w Ke nii w 2007 ro ku.

W ra mach por ta lu stwo rzo no ma pę nie bez piecz nych oko lic, na pod sta wie prze sła nych od miesz -

kań ców ma ili i SMS -ów. Plat for ma wy ko rzy stu je m.in. ma py Go ogle do ko do wa nia geo prze strzen -

ne go, co w po łą cze niu z ideą crowd so ur cin gu (in for ma cji po cho dzą cych od lud no ści) mo że skut -

ko wać opra co wa niem map nie tyl ko w sy tu acji za mie szek, ale rów nież pod czas in nych sy tu acji

kry zy so wych. Na po dob nej za sa dzie dzia ła ją plat for my Swi ftri ver i Crowd map.

Studium�PrzyPadKu

miej�ski�nu�mer�alar�mo�wy,�Stany�zjednoczone�
Miej skie nu me ry alar mo we to roz wią za nie sys te mo we prze pro wa dzo ne na szcze blu cen tral nym. W

USA wy zna czo no sta ły nu mer – 311, ja ko nu mer dla lo kal nych call cen ter. Mia sta, któ re zgło si ły

swój ak ces do no we go sys te mu ko mu ni ka cji z miesz kań ca mi, otrzy ma ły dru gą część nu me ru (np.

311 692). Oby wa te le mo gą skon tak to wać się z sa mo rzą dem – te le fo nicz nie lub wy sy ła jąc SMS.

Na nu mer alar mo wy moż na zgła szać za uwa żo ne nie pra wi dło wo ści w mie ście lub za dać py ta nie do

urzędu i ocze ki wać na SMS z od po wie dzią. 

Studium�PrzyPadKu
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No�wo�cze�sne�opro�gra�mo�wa�nie�po�zwa�la�prze�pro�wa�dzić�sy�mu�la�cje�moż�li�wych�sy�tu�acji�kry�zy�so�wych,

a�elek�tro�nicz�ny�sys�tem�ostrze�gaw�czy�od�po�wied�nio�wcze�śnie�za�alar�mu�je�lud�ność�o�za�gro�że�niu��
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Pro�blem�od�po�wied�niej�or�ga�ni�za�cji�za�-
rzą�dza�nia� kry�zy�so�we�go� zwią�za�ny� jest
w� ze� zmia�na�mi� prze�pro�wa�dza�ny�mi� w
usta�wo�daw�stwie� w� cy�klach� czte�ro�let�-
nich.�Każ�dy�rząd�prze�pro�wa�dza�wiel�kie
re�for�my�w�wie�lu�dzie�dzi�nach�–�edu�ka�-
cji,� eme�ry�tur� czy� służ�by� zdro�wia.� Po�-
dob�nie�jest�z�kwe�stią�za�rzą�dza�nia�kry�-
zy�so�we�go.�A�prze�pro�wa�dze�nie�sku�tecz�-
nej� re�for�my� wy�ma�ga� dzia�łań� dłu�go�-
trwa�łych�–�dzie�się�cio-�lub�dwu�dzie�sto�-
let�nich.� Za� re�for�mą� mu�szą� iść� od�po�-
wied�nio�du�że�środ�ki,�co�wy�ma�ga�wie�lo�-
let�nich�in�we�sty�cji.�W�kwe�stii�na�kła�dów
fi�nan�so�wych� sa�mo�rzą�dy� nie� po�mo�gą,
bo�są�to�ol�brzy�mie�kosz�ty�–�nie�na�mia�-
rę�bu�dże�tu�lo�kal�ne�go.�

Sy�re�na�alar�mo�wa�mu�si�do�trzeć�
do�wszyst�kich
Sys�tem� po�wszech�ne�go� ostrze�ga�nia
lud�no�ści�jest�obec�nie�naj�le�piej�funk�cjo�-
nu�ją�cym� ele�men�tem� ca�łe�go� ka�no�nu
dzia�łań� zwią�za�nych� z� za�rzą�dza�niem
kry�zy�so�wym.� Pod�sta�wo�wy� sys�tem
ostrze�gaw�czy� w� mie�ście� czy� gmi�nie
skła�da�się�z�kil�ku�dzie�się�ciu�sy�ren�alar�-
mo�wych.�Są�to�sy�re�ny�elek�trycz�ne�sta�-
re�go� ty�pu,� ob�ro�to�we,� na�da�ją�ce� sy�gnał
dźwię�ko�wy�oraz�stop�nio�wo� i�sys�te�ma�-
tycz�nie� wy�pie�ra�ją�ce� je� sy�re�ny� elek�tro�-
nicz�ne,� prze�ka�zu�ją�ce� ko�mu�ni�ka�ty
dźwię�ko�we�i�słow�ne.�Bu�do�wa�sys�te�mu
zo�sta�ła�za�po�cząt�ko�wa�na�w�la�tach�dzie�-
więć�dzie�sią�tych�ub.�wie�ku�i�jest�suk�ce�-
syw�nie�mo�der�ni�zo�wa�na�do�dnia�dzi�siej�-
sze�go.�Sys�tem�ostrze�gaw�czy�jest�spraw�-
dza�ny� co�dzien�nie� pod�czas� ci�che�go
spraw�dza�nia�sys�te�mu.�Oka�zjo�nal�nie�re�-
ali�zo�wa�ne� są� gło�śne� pró�by,� pod�czas
świąt�i�uro�czy�sto�ści,�po�wcze�śniej�szym
(co�naj�mniej�24�go�dzin�nym)�uprze�dze�-
niu� lud�no�ści� o� pla�no�wa�nym� uru�cho�-
mie�niu�sy�ren.�Gło�śne�spraw�dza�nie�sy�-
ren�ma�miej�sce�na�przy�kład�1�sierp�nia,
w� rocz�ni�cę�Po�wsta�nia�War�szaw�skie�go.
Ta�ka� kon�tro�la� ma� na� ce�lu� oswo�je�nie
lud�no�ści� z� sy�gna�łem� ostrze�gaw�czym
oraz�spraw�dze�nie�za�się�gu�sy�ren,�bo�jak
wia�do�mo� dźwięk� mo�że� na�po�ty�kać� na
prze�szko�dy�w�mie�ście�np.�od�bi�jać�się�od
bu�dyn�ków,� a� ko�niecz�nym� jest,� aby
alarm�usły�sza�ło�100�pro�c.�lud�no�ści.

Me�dia�ma�ją�obo�wią�zek�
in�for�mo�wa�nia�o�za�gro�że�niu
Ko�lej�nym�ele�men�tem�sys�te�mu�ostrze�-
ga�nia�lud�no�ści�jest�obo�wiąz�ko�we�nada�-
nie�ko�mu�ni�ka�tu�ostrze�gaw�cze�go�w�me�-
diach,�na�przy�kład�w�przy�pad�ku�za�gro�-
że�nia�klę�ską�ży�wio�ło�wą.�Jest�to�praw�ny
obo�wią�zek�me�diów�re�gio�nal�nych�–� ra�-

dia�i�te�le�wi�zji�(Pra�wo�pra�so�we�DzU�nr
5,�poz.�24�z�1984�r.�z�późn.�zm.),�aby�w
sy�tu�acji�kry�zy�so�wej�na�wnio�sek�władz
re�gio�nal�nych�bez�zwłocz�nie�po�in�for�mo�-
wać� miesz�kań�ców� o� za�gro�że�niu� wy�-
świe�tla�jąc�pa�sek�in�for�ma�cyj�ny�na�ekra�-
nie.�W�sy�tu�acjach�kry�tycz�nych�ko�niecz�-
ne�mo�że�być�na�wet�prze�rwa�nie�trwa�ją�-
ce�go� pro�gra�mu.� Zda�ję� so�bie� jed�nak
spra�wę,�że�nie�są�to�ostrze�że�nia�wy�star�-
cza�ją�ce,�aby�uchro�nić�lud�ność�przed�za�-
gro�że�niem.�Więk�szość�osób�otrzy�mu�ją�-
cych�pocz�tą� list� lub�ulot�kę�alar�mu�ją�cą
naj�praw�do�po�dob�niej� by� ją� po�gnio�tło� i
wy�rzu�ci�ło� do� śmie�ci.� Ko�niecz�na� jest
edu�ka�cja� miesz�kań�ców,� któ�rzy� bę�dą
mie�li�wpo�jo�ny�zwy�czaj,�by�sły�sząc�sy�re�-
ny�lub�ko�mu�ni�kat�dźwię�ko�wy�au�to�ma�-
tycz�nie�włą�czyć�ra�dio�lub�te�le�wi�zor�na
pro�gram�re�gio�nal�ny.�Wspo�mnia�na�ulot�-
ka�z�nu�me�ra�mi�alar�mo�wy�mi�nie�po�win�-
na� zna�leźć� się� w� ko�szu,� a� w� po�bli�żu
apa�ra�tu�te�le�fo�nicz�ne�go,�gdzie�ła�two�bę�-
dzie�ją�od�na�leźć�w�sy�tu�acji�za�gro�że�nia.�

Nie�zbęd�na�edu�ka�cja
Je�dy�ną�oka�zją,�aby�wpo�ić�ta�kie�za�sa�dy
po�stę�po�wa�nia� są� lek�cje� „Przy�spo�so�bie�-
nia�Obron�ne�go”�i�„Edu�ka�cji�dla�bez�pie�-
czeń�stwa”�w� szko�łach� gim�na�zjal�nych� i
po�nad�gim�na�zjal�nych.� Zmie�ni�ło� się� też
po�dej�ście�pu�blicz�nych�me�diów�do�edu�-
ko�wa�nia�spo�łe�czeń�stwa.�Na�pierw�szym
czy�dru�gim�pro�gra�mie�pu�blicz�nej�te�le�wi�-
zji�co�raz�rza�dziej�moż�na�na�po�tkać�pro�-
gra�my�edu�ka�cyj�ne,�a�to�błąd.�Pew�ną�ro�-
lę�edu�ka�cyj�ną�mo�gą�tu�taj�peł�nić�rów�nież
sa�mo�rzą�dy.�Sam�mia�łem�oka�zję�przy�go�-
to�wać�do�pu�bli�ka�cji�po�rad�ni�ki�dla�sa�mo�-
rzą�dów� gmin�nych� wo�je�wódz�twa� ślą�-
skie�go,� któ�re� oma�wia�ły� po�ten�cjal�ne� lo�-
kal�ne�za�gro�że�nia� i�spo�so�by�po�stę�po�wa�-
nia� w� opi�sa�nych� sy�tu�acjach.� Bro�szu�ry
za�wie�ra�ły�nu�me�ry�alar�mo�we�oraz�da�ne
kon�tak�to�we�wszyst�kich�służb�ko�mu�nal�-
nych�i�by�ły�roz�da�wa�ne�w�szko�łach.�To�są
in�for�ma�cje,�któ�re�mu�szą�być�ogól�no�do�-
stęp�ne,�a�Po�wia�to�we� (Gmin�ne)�Cen�tra
Za�rzą�dza�nia� Kry�zy�so�we�go� ma�ją� obo�-
wią�zek� utrzy�my�wa�nia� na� bie�żą�co� kon�-
tak�tu�ze�wspo�mnia�ny�mi�służ�ba�mi.

cie.�Kosz�ty�je�go�wdro�że�nia�nie�są�wyż�-
sze�od�bu�do�wy�do�tych�cza�so�wych�sys�-
te�mów�ana�lo�go�wych,�m.in.�dla�te�go�że
ko�rzy�sta�my� z� in�fra�struk�tu�ry� in�ter�ne�-
to�wej,�któ�rą�klient�w�więk�szo�ści�przy�-
pad�ków�już�po�sia�da�–�pod�kre�śla.

SMS�tyl�ko�dla�za�in�te�re�so�wa�nych
Po�za�sy�re�na�mi�alar�mo�wy�mi�i�ko�mu�ni�-
ka�ta�mi�gło�so�wym�sa�mo�rzą�dy�do�dat�ko�-
wo�mo�gą�wy�ko�rzy�sty�wać� sys�te�my� po�-
wia�da�mia�nia� SMS.� Sku�tecz�ność� te�go
ka�na�łu� ko�mu�ni�ka�cyj�ne�go� uza�leż�nio�na
jest� jed�nak�od�za�in�te�re�so�wa�nia�miesz�-
kań�ców�–�oby�wa�te�le�sa�mi�mu�szą�za�re�-
je�stro�wać� się� do� sys�te�mu,� np.� przez
stro�nę�in�ter�ne�to�wą�mia�sta�czy�gmi�ny�i
po�dać�swój�nu�mer�te�le�fo�nu,�aby�w�ra�zie
za�gro�że�nia�do�tarł�do�nich�SMS.�
W�Ho�lan�dii�wy�ko�rzy�sty�wa�ny�jest�sys�-
tem�Cell�Bro�ad�cast.�W�sy�tu�acjach�alar�-
mo�wych�ko�mu�ni�ka�ty�SMS�do�cie�ra�ją�do
wszyst�kich� włą�czo�nych� ko�mó�rek� z
uak�tyw�nio�nym� wła�ści�wym� ka�na�łem,
któ�re� znaj�du�ją� się� w� za�się�gu� na�daj�ni�-
ków.�W� no�wych� te�le�fo�nach� ko�mór�ko�-
wych�ka�nał�uak�tyw�nia�się�au�to�ma�tycz�-
nie.�W�Pol�sce�kil�ka� lat� te�mu�po�wsta�ły
za�ło�że�nia� do� pro�jek�tu� „Ko�mór�ko�wy
prze�kaz�wia�do�mo�ści�w�Pol�sce”,�przy�go�-
to�wa�ne�przez�Biu�ro�ds.�Ochro�ny�Lud�-
no�ści�i�Obro�ny�Cy�wil�nej�w�Ko�men�dzie
Głów�nej�Pań�stwo�wej�Stra�ży�Po�żar�nej.
Stam�tąd�do�ku�ment�tra�fił�do�Rzą�do�we�-
go� Cen�trum� Bez�pie�czeń�stwa.� Pro�jekt
do�dzi�siaj�ana�li�zo�wa�ny�jest�w�MSWiA.�
Sys�tem�Cell�Bro�ad�cast�mo�że�być�tyl�-
ko�sys�te�mem�wspo�ma�ga�ją�cym�dla�pod�-
sta�wo�wych� sys�te�mów� alar�mo�wa�nia� i
ostrze�ga�nia� lud�no�ści� o� za�gro�że�niach.
Wpro�wa�dze�nie�„ko�mór�ko�we�go�prze�ka�-
zu� wia�do�mo�ści”,� � wy�ma�ga� roz�strzy�-
gnię�cia� kil�ku�kwe�stii� do�ty�czą�cych�wa�-
run�ków,� na� ja�kich� ope�ra�to�rzy� bę�dą
świad�czyć� ta�ką� usłu�gę,� to� zna�czy,� czy
bę�dzie�to�usłu�ga�płat�na�czy�nie.�Ko�lej�-
nym�pro�ble�mem�jest�sy�tu�acja�praw�na�–
na�le�ży�okre�ślić�miej�sce,�z�któ�re�go�wia�-
do�mo�ści�bę�dą�wy�sy�ła�ne.�Po�nad�to,�je�śli
wia�do�mo�ści� mia�ły�by� być� wy�sy�ła�ne� do
wszyst�kich�po�sia�da�czy�abo�nenc�kich�te�-
le�fo�nów� ko�mór�ko�wych� znaj�du�ją�cych

się�w� za�się�gu� na�daj�ni�ków,� a� nie� tyl�ko
do�osób,�któ�re�wy�ra�żą�na�to�zgo�dę�–�w
grę�wcho�dzą�rów�nież�prze�pi�sy�o�ochro�-
nie�da�nych�oso�bo�wych.�

Plat�for�my�in�ter�ne�to�we�do�bre�
na�wcze�sne�ostrze�że�nia�
Je�den� sys�tem� alar�mo�wa�nia� lud�no�ści
w�gmi�nie�to�za�ma�ło.�Po�win�ny�być�co
naj�mniej� dwa,� wy�ko�rzy�stu�ją�ce� róż�ne
ka�na�ły� ko�mu�ni�ka�cyj�ne.� Aby� in�for�ma�-
cja�o�za�gro�że�niu�do�tar�ła�do�wszyst�kich
miesz�kań�ców� jak� naj�wcze�śniej,�war�to
przyj�rzeć�się�roz�wią�za�niom,�któ�re�jesz�-
cze�do�nas�nie�do�tar�ły,�ale�dzia�ła�ją�za
gra�ni�cą.�Nie�war�to� igno�ro�wać�w�kwe�-
stii� alar�mo�wa�nia�miesz�kań�ców�naj�po�-
pu�lar�niej�sze�go�dzi�siaj�me�dium�–��in�ter�-
ne�tu.�Cen�tra�za�rzą�dza�nia�kry�zy�so�we�go
ogra�ni�cza�ją� je�go�wy�ko�rzy�sta�nie�do�re�-
gu�lar�ne�go� za�miesz�cza�nia� ko�mu�ni�ka�-
tów�ostrze�gaw�czych�na�stro�nach�urzę�-
du� i� w� new�slet�te�rach.� –� Do�dat�ko�wą
for�mą� kon�tak�tu� z� miesz�kań�ca�mi� są
spe�cjal�ne�skrzyn�ki�pocz�ty�elek�tro�nicz�-
nej,�na�któ�re�oby�wa�te�le�mo�gą�prze�sy�łać
in�for�ma�cje�o� za�uwa�żo�nych�na� te�re�nie
gmi�ny�czy�mia�sta�za�gro�że�niach�–�mó�wi
Ja�wor�ski.�–�W�ten�spo�sób�każ�da�opu�-
bli�ko�wa�na�osta�tecz�nie�wia�do�mość�jest
wcze�śniej� skon�tro�lo�wa�na� przez� pra�-
cow�ni�ka,� któ�ry� trzy�ma� pie�czę� nad
pocz�tą�elek�tro�nicz�ną.
Na� Za�cho�dzie� po�wsta�ją� spe�cjal�ne
plat�for�my� in�ter�ne�to�we,� któ�re� umoż�li�-
wia�ją�każ�de�mu�in�ter�nau�cie�ostrze�ga�nie
przed� za�uwa�żo�ny�mi� ano�ma�lia�mi.�Nie�-
któ�re� kry�zy�so�we� ser�wi�sy� in�ter�ne�to�we
są� na�wet� ujed�no�li�co�ne� z� po�pu�lar�nym
Twit�terem� –� in�for�ma�cje� za�miesz�czo�ne
na�Twit�te�rze�au�to�ma�tycz�nie�mo�gą� tra�-
fiać�do�plat�for�my�alar�mo�wej.�Wszyst�kie
te�go�ro�dza�ju�por�ta�le�in�ter�ne�to�we�zo�sta�-
ły� ze�bra�ne� przez� por�tal� Wi�ki� Cri�sis
Com�mons� –� en�cy�klo�pe�dię� na�rzę�dzi
wspo�ma�ga�ją�cych�za�rzą�dza�nie�kry�zy�so�-
we�do�stęp�nych�na�wol�nej�li�cen�cji.�Por�-
tal�jest�na�ra�zie�do�stęp�ny�je�dy�nie�w�ję�-
zy�ku�an�giel�skim,�ale�je�go�twór�cy�za�chę�-
ca�ją�do�two�rze�nia�in�ter�ne�to�wych�lo�kal�-
nych�ini�cja�tyw�an�ty�kry�zy�so�wych.�

An�na�Gra�bow�ska

Trzeba uczulić Polaków
na sygnały alarmowe

Fran�ci�szek�Kry�no�jew�-

ski,�au�tor�pu�bli�ka�cji

„Za�rzą�dza�nie�kry�zy�so�-

we�w�ad�mi�ni�stra�cji�

pu�blicz�nej”,�wy�kła�dow�-

ca�Aka�de�mii�Wy�cho�-

wa�nia�Fi�zycz�ne�go�

w�Ka�to�wi�cach

Różnorodne wizje kolejnych rządów dezorganizują zarządzanie

kryzysowe, a przysposobienie obronne Polaków kuleje.

Oprócz tra dy cyj nych sys te mów ostrze ga nia lud no ści co raz więk szym

za in te re so wa niem cie szą się usłu gi po wia da mia nia GSM na te le fo ny ko -

mór ko we. Po wsta ją por ta le in ter ne to we, w któ rych za in te re so wa ne oso -

by re je stru ją się po da jąc swój numer te le fo nu, dzię ki cze mu mo gą li -

czyć na in for ma cje tek sto we o zbli ża ją cych się za gro że niach. Oczy wi ście im wię cej ka na łów,

po któ rych do cie ra ją in for ma cje do lud no ści, tym le piej. Na le ży jed nak pa mię tać o ogra ni -

cze niach sie ci GSM zwią za ny mi z ich funk cjo no wa niem w cza sie kry zy su np. na tłok po łą -

czeń, brak za si la nia re zer wo we go itp.

Do dat ko wym źró dłem in for ma cji o sy tu acjach kry zy so wych sta ją się na tu ral nie wszel kie por ta le

spo łecz no ścio we, w któ rych wy mia na in for ma cji jest nie mal nie ogra ni czo na. Do sko na łym przy -

kła dem po ka zu ją cym ich moż li wo ści by ło trzę sie nie zie mi w Ja po nii, kie dy on li ne moż na by ło

śle dzić sy tu ację w nisz czo nym przez tsu na mi kra ju. Na le ży jed nak pa mię tać, że te go prze pły wu

in for ma cji nie moż na w ża den spo sób kon tro lo wać co mo że to sta no wić do dat ko we za gro że nie

– pa ni ka lud no ści. 
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