
PORTAL ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO

Projekt pn. „Wspomaganie Zarządzania Projekt pn. „Wspomaganie Zarządzania 
Kryzysowego Zasobem Mapowym Miasta”Kryzysowego Zasobem Mapowym Miasta”

został sfinansowany ze środków unijnychzostał sfinansowany ze środków unijnych

Całkowity koszt projektu wyniósł 1 467 560,00 zł.Całkowity koszt projektu wyniósł 1 467 560,00 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków EFRR wyniosło     Dofinansowanie projektu ze środków EFRR wyniosło     
85 % tj. 1 247 426,00 zł.85 % tj. 1 247 426,00 zł.

Wkład własny Miasta Bytom wyniósł 220 134,00zł.Wkład własny Miasta Bytom wyniósł 220 134,00zł.



FUNKCJONALNOŚĆ  - PZK

�� Dane Dane –– integracja danych o zasobach, integracja danych o zasobach, 
udostępnienie, edycja, exportudostępnienie, edycja, export

�� Zgłoszenia Zgłoszenia –– dokumentacja, statystyki, dokumentacja, statystyki, 
szukanie,szukanie,

�� Zdarzenia Zdarzenia –– dokumentacja, raporty, dokumentacja, raporty, 
lokalizacja przestrzenna,lokalizacja przestrzenna,

�� Wgląd w zasoby Wgląd w zasoby –– integralność danychintegralność danych
�� Mapy Mapy -- EGiBEGiB, analizy, wyszukiwanie, , analizy, wyszukiwanie, 

EGiBEGiB, Model 3D, GPS, Model 3D, GPS



System wspomagający zarządzanie kryzysowe 
(realizacja rok 2007 i 2008)

Urząd
Miejski

Policja
Straż

Pożarna
Pogotowie
Ratunkowe

Wodociągi
i Kanalizacja

Vattenfall

GSG

PEC

Straż
Miejska

MZDiM Inspektorat
Budowlany

Stacja
Sanitarno

Epidemiologiczna

Zintegrowana Baza Danych

(siły i środki; zdarzenia, zloszenia, 
mapy, model 3d, GPS)

Centrum ZK Centrum DR

Sztab Zarządzania Kryzysowego

Rozwiązywanie
Zagrożeń

Bieżące
Utrzymywanie

Ładu i Porządku

DECYZJA



ZGŁOSZENIA

�� Dostępność Dostępność –– wszystkich zgłoszeń dla wszystkich zgłoszeń dla 
wszystkich użytkownikówwszystkich użytkowników

�� Powiązanie Powiązanie –– każde zgłoszenie powiązane każde zgłoszenie powiązane 
jest ze zdarzeniem, funkcjonalność przy jest ze zdarzeniem, funkcjonalność przy 
wprowadzaniu zgłoszeniawprowadzaniu zgłoszenia

�� Wyszukiwanie Wyszukiwanie –– zastosowane kryteria: opis zastosowane kryteria: opis 
zgłoszenia, opis zdarzenia, dane o zgłoszenia, opis zdarzenia, dane o 
zgłaszającym, dane o abonenciezgłaszającym, dane o abonencie



Zdarzenia

�� Dostępność Dostępność –– wszystkich zdarzeń dla wszystkich wszystkich zdarzeń dla wszystkich 
użytkownikówużytkowników

�� Wyszukiwanie Wyszukiwanie –– zastosowane kryteria: opis zastosowane kryteria: opis 
zgłoszenia, opis zdarzenia, dane o zgłaszającym, zgłoszenia, opis zdarzenia, dane o zgłaszającym, 
dane o abonenciedane o abonencie

�� Lokalizacja przestrzenna Lokalizacja przestrzenna –– zgłoszenia są zgłoszenia są 
wyświetlane na mapie. Możliwość wyznaczenia wyświetlane na mapie. Możliwość wyznaczenia 
trasy do zdarzenia (KMPSP)trasy do zdarzenia (KMPSP)

�� Raporty Raporty –– karta zdarzenia, definicje procedur karta zdarzenia, definicje procedur 
postępowania.postępowania.



Zdarzenia – lokalizacja zdarzenia



Zdarzenia – karta zdarzenia



Zasoby

�� Dostępność Dostępność –– wszystkich danych dla wszystkich wszystkich danych dla wszystkich 
użytkownikówużytkowników

�� Edycja Edycja –– każdy użytkownik posiadający każdy użytkownik posiadający 
odpowiednie prawa może wprowadzać lub odpowiednie prawa może wprowadzać lub 
modyfikować dane.modyfikować dane.

�� Wyszukiwanie Wyszukiwanie –– system posiada szerokie system posiada szerokie 
spektrum wyszukiwania, zastosowanie spektrum wyszukiwania, zastosowanie 
parametrów podstawowych i zawansowanychparametrów podstawowych i zawansowanych

�� Raporty Raporty –– możliwość wygenerowania karty możliwość wygenerowania karty 
zasobuzasobu



Zasoby – karta zasobu



Zasoby – formularz dyżurnego

�� aktualizacja oraz utrzymanie podstawowych aktualizacja oraz utrzymanie podstawowych 
informacji o zasobachinformacji o zasobach

�� dysponowanie wiarygodnymi i aktualnymi dysponowanie wiarygodnymi i aktualnymi 
informacjami kluczowymi dla utrzymania informacjami kluczowymi dla utrzymania 
bezpieczeństwa miastabezpieczeństwa miasta

�� informacja o operatorze, który wprowadza informacja o operatorze, który wprowadza 
informacje, kiedy dyżur przyjął i zakończyłinformacje, kiedy dyżur przyjął i zakończył

�� wprowadzanie danych nie wymaga wprowadzanie danych nie wymaga 
zaangażowania od operatora, aby zaangażowania od operatora, aby 
zaktualizować formularz wystarczy 1 minzaktualizować formularz wystarczy 1 min



Zasoby – formularz dyżurnego



Mapy – wgląd w dane przestrzenne
�� Model 3D Model 3D –– zaawansowana platforma zaawansowana platforma 

przedstawiająca 3przedstawiająca 3--wymiarowy model terenu, wymiarowy model terenu, 
budynki 3D, budynki 3D, ortofotomapęortofotomapę

�� Wgląd do danych EGIB i zarządców Wgląd do danych EGIB i zarządców 
nieruchomości, oraz innych danych nieruchomości, oraz innych danych –– zapytania zapytania 
przestrzenne, zapytanie po atrybutach opisowychprzestrzenne, zapytanie po atrybutach opisowych

�� CykloramyCykloramy–– możliwość podglądu sferycznych możliwość podglądu sferycznych 
zdjęć na gęsto rozmieszczonych punktach na zdjęć na gęsto rozmieszczonych punktach na 
osiach ulic w centrum miastaosiach ulic w centrum miasta

�� Hydranty Hydranty –– lokalizacja hydrantów na terenie lokalizacja hydrantów na terenie 
miasta, z podziałem na nadziemne i podziemnemiasta, z podziałem na nadziemne i podziemne

�� Zarządzanie kryzysowe Zarządzanie kryzysowe –– warstwy z dziedziny warstwy z dziedziny 
ZK, min. wykaz budynków nadzorowanych, ZK, min. wykaz budynków nadzorowanych, 
formacje OC, itp..formacje OC, itp..



Mapy – wgląd w dane przestrzenne c.d.

�� GPS GPS –– lokalizacja obiektów na mapie, Bytomia, lokalizacja obiektów na mapie, Bytomia, 
Polski, Europy, świata.Polski, Europy, świata.

�� Zalewiska Zalewiska –– wykonywanie analiz w zakresie wykonywanie analiz w zakresie 
wyznaczania obszaru zalewowegowyznaczania obszaru zalewowego

�� Funkcjonalność mapy Funkcjonalność mapy –– dane wyświetlane są w dane wyświetlane są w 
postaci warstw tematycznychpostaci warstw tematycznych

�� Funkcjonalność mapy Funkcjonalność mapy –– dostosowywanie dostosowywanie 
kompozycji mapy dla indywidualnych wymagań kompozycji mapy dla indywidualnych wymagań 
użytkownikaużytkownika

�� Mapa Mapa –– gornictwo gornictwo –– aktualne aktualne obnniżeniaobnniżenia, parcele , parcele 
ekploatacyjneekploatacyjne, prognoza wpływów, itp.. , prognoza wpływów, itp.. 



Mapy – mapa 3d



Mapy – wyszukiwanie danych



Mapy – lokalizacja obiektów



Mapy – symulacja rozlewu wody



Mapy – podgląd kondygnacji budynków



Mapy – hydranty



Mapy – GESUT



Mapy – ZK – BUDYNKI  OBJĘTE 
SZCZEGÓLNYM  NADZOREM



Mapy – GÓRNICTWO



PZK - korzyści

Oszczędność czasu:Oszczędność czasu:
�� Udostępnienie danych o zasobach, tj. Udostępnienie danych o zasobach, tj. 

instytucji, sprzętu, materiałów, obiektów instytucji, sprzętu, materiałów, obiektów 
Itp., wraz zastosowaniem wydajnych Itp., wraz zastosowaniem wydajnych 
narzędzi wyszukiwanianarzędzi wyszukiwania

�� Wgląd do danych Wgląd do danych EGiB EGiB oraz obiektów oraz obiektów 
infrastruktury miejskiej z aplikacji mapowejinfrastruktury miejskiej z aplikacji mapowej

�� Możliwość definiowania najkrótszej drogi Możliwość definiowania najkrótszej drogi 
dojazdu do miejsca zdarzeniadojazdu do miejsca zdarzenia



PZK - korzyści

Wspomaganie procesu decyzyjnego:Wspomaganie procesu decyzyjnego:
�� Dysponowanie aktualną bazą danych (zasoby, Dysponowanie aktualną bazą danych (zasoby, 

EGiBEGiB, model terenu, , model terenu, cykloramycykloramy))
�� Dysponowanie wiedzą dotyczącą zdarzeń Dysponowanie wiedzą dotyczącą zdarzeń 

kryzysowych i ich lokalizacji w przestrzenikryzysowych i ich lokalizacji w przestrzeni
�� Szybki przekaz informacji, w momencie Szybki przekaz informacji, w momencie 

wprowadzenia danych do systemu stają się wprowadzenia danych do systemu stają się 
widoczne dla wszystkich użytkowników systemuwidoczne dla wszystkich użytkowników systemu

�� Wgląd na położenie pojazdów (radiowozy SM, Wgląd na położenie pojazdów (radiowozy SM, 
wozy bojowe PSP) zdolnych do bezpośredniego wozy bojowe PSP) zdolnych do bezpośredniego 
reagowania w stanach zagrożenia.reagowania w stanach zagrożenia.



PZK – dalsza rozbudowa

�� Wykonanie optymalnego modułu mapowego, Wykonanie optymalnego modułu mapowego, 
który będzie umożliwiał zawansowane który będzie umożliwiał zawansowane 
wyszukiwanie, wgląd do danych, wyszukiwanie wyszukiwanie, wgląd do danych, wyszukiwanie 
najkrótszej drogi.najkrótszej drogi.

�� Zintegrowanie mechanizmu wprowadzania Zintegrowanie mechanizmu wprowadzania 
zgłoszeń i zdarzeń z aplikacjami zgłoszeń i zdarzeń z aplikacjami 
wykorzystywanymi w chwili obecnej przez CZK i wykorzystywanymi w chwili obecnej przez CZK i 
PSP.PSP.

�� Wykonanie optymalnego narzędzia wyszukiwania Wykonanie optymalnego narzędzia wyszukiwania 
w zasobach.w zasobach.



PZK – meritum

�� System musi być wykorzystywany przez System musi być wykorzystywany przez 
użytkowników w codziennej pracy użytkowników w codziennej pracy 

�� Aktywność użytkowników i ich sugestie są Aktywność użytkowników i ich sugestie są 
w stanie wytyczyć właściwe kierunki  w stanie wytyczyć właściwe kierunki  
rozbudowy systemu PZKrozbudowy systemu PZK

�� Nawet najlepszy system bez aktywnego Nawet najlepszy system bez aktywnego 
udziału użytkowników jest systemem złym udziału użytkowników jest systemem złym 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


