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W opanowaniu zagrożeń w zależności od ich skali biorą udział różne szczeble
administracji publicznej (rządowej i samorządowej).
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Podstawowym zadaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego wszystkich
szczebli jest zapewnienie:

PRZEPŁYWU
INFORMACJI

NA POTRZEBY
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007  r. 
o zarządzaniu kryzysowym
[t.j. Dz.U. 2018 poz. 1401]

Art. 13 (ministerstwa); 16 ust. 2 (wojewódzkie); 
18 ust. 2 (powiatowe); 20 ust. 1 (gmina)
Podpunkt 1)



CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO



PORZĄDEK INFORMACYJNY

Właściwy przepływ informacji pomiędzy podmiotami zarządzania
kryzysowego pozwala na szybkie podejmowanie decyzji, zapobiega
konfliktom, ułatwia codzienną pracę. Sprawia, że podmioty zaangażowane
wiedzą co się dzieje, mają dostęp do odpowiednich danych.
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Ale czy tak jest?
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Wieloźródłowość przesyłu danych tworzy chaos informacyjny – Kto
otrzymał? Komu przesłać? Czy wszyscy są powiadomieni?

Różnorodność programów wspomagania decyzji, baz danych, obrazowania
na mapach itp. powoduje, że wiele gromadzonych danych jest użytecznych
tylko dla ograniczonych grup.
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Współdziałanie administracji, służb, inspekcji, straży i jednostek organizacyjnych
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Może sposobem na podniesienie jakości użytkowej gromadzonych
informacji jest ich standaryzacja?
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Model skutecznego zarządzania 
kryzysowego



INFORMACJA ma podstawowe znaczenie w zarządzaniu
kryzysowym, ale ogromne znaczenie dla dalszych działań ma
jakość przekazywanej informacji.

Dlatego ważne są jej cechy:
użyteczność, dostępność,
operatywność, trafność,
zrozumiałość, prawdziwość,
wiarygodność, rzetelność,
weryfikowalność.
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Aby zapewnić zachowanie ww. cech potrzebne jest:

EFEKTYWNE
ZARZĄDZANIE
INFORMACJĄ

czyli sterowanie przebiegiem
procesów informacyjnych, 
które mają na celu OPTYMALIZACJĘ INFORMACJI. 
Dotyczy to kontroli nad tym, jak informacje są

tworzone, zorganizowane, magazynowane, dystrybuowane 
i wykorzystywane.
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Jak wygląda zarządzanie informacją w zarządzaniu kryzysowym?

GROMADZENIE/TWORZENIE
- dane z monitoringu, bazy danych sił i środków, dane historyczne

ZORGANIZOWANIE
- według własnych opracowań

MAGAZYNOWANIE
- według własnych opracowań

DYSTRYBUOWANIE
- wg potrzeb za pomocą kanałów informacyjnych

WYKORZYSTYWANIE
- do opracowywania planów, procedur, 
oraz na potrzeby PZZK, WCZK, G/MCZK, służb, inspekcji i straży
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Źródło: opracowanie własne
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MONITOROWANIE, to zorganizowany sposób obserwacji – ciągły i długoterminowy.

MONITORING



MONITORING



MONITORING



Jak wygląda zarządzanie informacją w zarządzaniu kryzysowym?

GROMADZENIE/TWORZENIE
- dane z monitoringu, bazy danych sił i środków, dane historyczne

ZORGANIZOWANIE
- według własnych opracowań

MAGAZYNOWANIE
- według własnych opracowań

DYSTRYBUOWANIE
- wg potrzeb za pomocą kanałów informacyjnych

WYKORZYSTYWANIE
- do opracowywania planów, procedur, 
oraz na potrzeby PZZK, WCZK, G/MCZK, służb, inspekcji i straży
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Dane dotyczące sił i środków gromadzone są wg potrzeb i w sposób
określony przez konkretną jednostkę.

BAZY DANYCH

Mają postać zaawansowanych baz 
danych (opartych na zakupionym 
oprogramowaniu lub wykonanym we 
własnym zakresie).

Ale najczęściej występują w postaci 
zestawień tabelarycznych (w 
standardzie Word’a lub Excell’a, itp. 
oprogramowania) wydrukowanych lub 
zapisanych na nośnikach 
elektronicznych.

Powyższe rozwiązania należy traktować jednak jako rozwiązania
indywidualne lub jednostkowe – są do wykorzystania tylko przez jednostkę
tworzącą.



Jak wygląda zarządzanie informacją w zarządzaniu kryzysowym?

GROMADZENIE/TWORZENIE
- dane z monitoringu, bazy danych sił i środków, dane historyczne

ZORGANIZOWANIE
- według własnych opracowań

MAGAZYNOWANIE
- według własnych opracowań

DYSTRYBUOWANIE
- wg potrzeb za pomocą kanałów informacyjnych

WYKORZYSTYWANIE
- do opracowywania planów, procedur, 
oraz na potrzeby PZZK, WCZK, G/MCZK, służb, inspekcji i straży
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Skuteczne zarządzanie informacją w zarządzaniu kryzysowym zależy od kilku grup
czynników:

TECHNICZNYCH
– sprzęt łączności i informatyczny, oprogramowanie, dostęp do źródeł
(IMGW, hydroradary, detektory, OKI, ISOK, mapy cyfrowe), bazy danych,
system powiadamiania i ostrzegania;

ORGANIZACYJNYCH
- plany, procedury, instrukcje, dostęp do szkoleń i literatury;

FINANSOWYCH
- modernizacja sprzętu i oprogramowania, wyposażenie pomieszczeń,
wynagrodzenie i szkolenia dla personelu.
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Niezmiernie istotnym elementem tych działań jest możliwość wymiany informacji
o sytuacji kryzysowej między podmiotami zarządzania kryzysowego oraz mediami
i społeczeństwem, w sposób szybki i dokładny.

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA (ANALITYCZNA)
na potrzeby ZZK, CZK, instytucje, służby, inspekcje, straże
- monitorowanie,
- alarmowanie i ostrzeganie,
- łączność instytucji, służb, inspekcji i straży
- bazy danych sił i środków, mapy, procedury, instrukcje, plany
- wspomaganie dowodzenia, analizowania.

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA (INFORMACYJNA)
polityka medialna, plan komunikacji kryzysowej
- kanały komunikacji,
- zespół prasowy - rzecznik,
- komunikaty, ostrzeżenia, alarmy,
- informacje dla mediów i społeczeństwa.
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Prognozy 
meteo

Ostrzeżenia

Sygnały 
od ludności

Komunikaty

Meldunki

Ostrzeżenia

Komunikaty

w fazie ZAPOBIEGANIA i PRZYGOTOWANIA

Centrum Zarządzania Kryzysowego spełnia funkcję punktu koordynacyjnego,
ośrodka łączności i analiz, scalającego w codziennej działalności służby ratownicze
i komunalne, które biorą bezpośredni i pośredni udział w akcjach ratowniczych.

CZK

Źródło: opracowanie własne

Meldunki

PORZĄDEK INFORMACJI



KRYZYS

CZK

Prognozy 
meteo

Ostrzeżenia

Sygnały 
od ludności

Komunikaty

Meldunki

Powiadamianie 
członków PZZK

Ostrzeżenia

Komunikaty 
dla ludności

Komunikaty
dla mediów

Meldunki

w fazie REAGOWANIA
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Skala wymiany informacji między podmiotami i uczestnikami systemu zarządzania
kryzysowego, obsługiwanego przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, gwałtownie
rośnie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
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ZAPOBIEGANIE/PRZYGOTOWANIE

BARIERY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

Sprzęt łączności: brak jednolitego systemu łączności (korzystania ze wspólnego
kanału łączności).
Sprzęt informatyczny: brak standaryzacji danych (przesyłania danych, integracji
istniejących i budowy nowych baz danych, dostępu do map cyfrowych).
Sprzęt infrastruktury: brak dobrego wyposażenia (sprzętu informatycznego,
zasilania awaryjne, przygotowanych pomieszczeń z wyposażeniem).

TECHNICZNE

ORGANIZACYJNE
Braki w zapewnieniu merytorycznego personelu (etaty, szkolenia, właściwe
umiejscowienie w strukturze, dobra współpraca z kierownictwem i innymi
komórkami).

FINANSOWE

Brak możliwości dobrego zabezpieczenia budżetu na: zakup sprzętu i wyposażenia,
wykonanie technicznych elementów, media, uposażenia personelu, szkolenia,
materiały biurowe (w JST – niemożliwość skorzystania z rezerwy 0,5% na ZK).



Standaryzacja (normalizacja) danych
Przygotowanie dla uczestników zarządzania kryzysowego jednolitego
standardu danych czyli zestawu reguł i ich opisów, pozwalających na
ustalenie, w jaki sposób będą:
1. gromadzone informacje (np. tabela z opisem elementów baz danych, jakie

powinny się tam znaleźć)
2. wykorzystywane mapy cyfrowe (API do współpracy z różnymi modelami map –

wprowadzanie danych GPS i innych, opisywanie własnych elementów
prezentowanych na mapach)

3. odbierane (zbierane) informacje (z urządzeń i instytucji monitorujących –
detektory, dane z IMGW, i innych służb)

4. przesyłane (wymieniane) informacje (meldunki, zestawienia, podgląd, wspólna
praca na dokumentach, itp.)

PODSUMOWANIE



Standaryzacja sprzętu
Który będzie spełniał kryteria współpracy z gromadzonymi lub
pozyskiwanymi danymi (systemy alarmowania, detektory, itp.)

Standaryzacja planów i procedur
Określenie reguł konstrukcji planów, instrukcji, procedur (ustawa o ZK
określa zawartość planu ZK, ale nie zawiera szczegółów co do procedur,
standardowych procedur operacyjnych, procedur reagowania, instrukcji,
konstrukcji tabel bezpieczeństwa i określania podmiotów uczestniczących –
wiodący, współwiodący, współpracujący, koordynujący, pomocniczy)

PODSUMOWANIE





DZIĘKUJĘ 
ZA UWAGĘ

Krzysztof Gralik
Główny Specjalista

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Otwocku

w Otwocku

22 719 48 21 w. 20
kgralik@powiat-otwocki.pl
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