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AGENDA
✓ Geneza tematu / projektu;
✓ Cele główne;
✓ Zadania w projekcie;
✓ Koncepcja prototypu systemu WAZkA (system Wsparcia Analiz Zagrożeń
Skażeniami i Alarmowania);
✓ Główne wyniki projektu;
✓ Moduły prototypu systemu WAZkA i ich przeznaczenie;
✓ Role w prototypie systemu WAZkA i ich wsparcie przez moduły systemu;
✓ Podstawowe fakty z realizacji projektu;
✓ Demonstracja prototypu systemu WAZkA;
✓ Podsumowanie.
2

O projekcie
✓ Tytuł projektu NCBiR DOB-BIO7/12/01/2015:
„Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją
i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”;
✓ Okres realizacji projektu: 22.12.2015 – 21.12.2017
✓ Gestor projektu: Szef Obrony Cywilnej Kraju, PSP
✓ Poziom gotowości technologicznej: VIII
✓ Wykonawcy (członkowie konsorcjum):
✓ Wojskowa Akademia Techniczna – lider:
✓ Wydział Cybernetyki
✓ Instytut Optoelektroniki

✓ Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
✓ HTRC sp. z o.o.
✓ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

✓ Kierownik projektu: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT
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Cel główny projektu
✓ Opracowanie i wykonanie na potrzeby podmiotów wchodzących w skład
Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania wysoko
zaawansowanego narzędzia teleinformatycznego wspierającego procesy:
✓wymiany informacji pomiędzy elementami systemu,
✓koordynacji jego działania oraz
✓przygotowania dla organów decyzyjnych ocen i analiz eksperckich
dotyczących sytuacji zagrożeń podczas katastrof naturalnych, awarii
technicznych lub innych zdarzeń skutkujących skażeniami biologicznymi,
chemicznymi lub promieniotwórczymi.
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Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania

COAS

5

Cele szczegółowe projektu
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Opracowanie metodyki identyfikacji zagrożeń w tym międzynarodowych, uwzględniającej proces oceny
ryzyka ich wystąpienia oraz hierarchizacji.
Opracowanie zasad szacowania podatności obszaru na zagrożenia uwzględniających mapy ryzyka oraz
mapy zagrożeń.
Opracowanie zasad pozyskiwania danych z systemów monitorowania zagrożeń.
Opracowania modułu pozyskiwania przez system teleinformatyczny danych oraz ostrzeżeń gromadzonych
przez systemy monitorowania.
Opracowanie modułu umożliwiającego wykorzystanie Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz innych
systemów alarmowania ludności cywilnej.
Zaprojektowania i wykonanie nowoczesnego systemu teleinformatycznego realizującego funkcje wymiany
danych o zagrożeniach, przygotowywania ocen i analiz niepożądanych zdarzeń, koordynacji działań,
modelowania scenariuszy wraz z określeniem ich ryzyka, przesyłania informacji do ludności poprzez
dostępne systemy ostrzegania oraz przeprowadzania ćwiczeń.
Opracowanie programu szkoleń dla podmiotów administracji publicznej wykorzystujących produkty powstałe
w wyniku projektu oraz opracowanie systemu ćwiczeń.
Przygotowania rekomendacji zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu wykrywania
skażeń i alarmowania.
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Bieżące upowszechnianie wyników projektu.

ETAP III

ETAP II

ETAP I

Zadania w projekcie
✓ 1.1 Opracowanie metod identyfikacji zagrożeń skutkujących skażeniami biologicznymi,
chemicznymi lub promieniotwórczymi (CS PSP + UKSW + WAT);
✓ 1.2 Opracowanie mechanizmów wymiany danych z systemami monitorowania zagrożeń
oraz systemami alarmowania i ostrzegania (HTRC + WAT);
✓ 1.3 Opracowanie modułów programowych umożliwiających wymianę danych
z systemami monitorowania zagrożeń oraz systemami alarmowania i ostrzegania
(HTRC + WAT);
✓ 1.4 Opracowanie i adaptacja istniejących modułów programowych gromadzenia danych
i analiz, wizualizacji oraz symulacji wybranych zagrożeń (WAT + HTRC);
✓ 2.1 Projekt i implementacja systemu teleinformatycznego wspomagającego prace
podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń
i Alarmowania (HTRC + WAT);
✓ 3.1 Opracowanie metodyki wykorzystującej produkty powstałe w wyniku projektu oraz
propozycji zmian legislacyjnych (CS PSP + UKSW + HTRC + WAT).
7

- Stacje IMGW
- Stacje PMS
- Stacje ASS-500
- WSSE

- SWS SZ RP
- inne

Koncepcja systemu WAZkA
- CARE
- SI Promień
- ALOHA

-

RSO
Syreny alarmowe
TV, radio, Internet
inne

- Formularze elektr. do
zbierania danych
- Emulatory SMZ

- COP (Common
Operational Picture)
- Tablica = portal
internet. z dostępem
do info o aktualnych
zagrożeniach

WAZkA = system Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania
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Główne wyniki projektu
✓Prototyp systemu WAZkA
(Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania):
✓projekt prototypów modułów systemu WAZkA;
✓implementacja programowa prototypów modułów systemu WAZkA;
✓architektura i projekt systemu WAZkA oraz jego oprogramowanie;
✓instrukcje instalacji, konfiguracji oraz użytkowania systemu WAZkA;

✓Opracowania teoretyczne:
✓metodyka identyfikacji zagrożeń CBRN;
✓metodyka wykorzystania systemu WAZkA;
✓rekomendacje zmian legislacyjnych umożliwiających wykorzystanie
systemu WAZkA w pracy podmiotów wchodzących w skład KSWSiA;
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Prototyp systemu WAZkA - moduły

Prototyp systemu WAZkA powstał jako aplikacja zaprojektowana w architekturze klient-serwer,
tzn. dostęp użytkowników do systemu jest zapewniony poprzez przeglądarkę WWW
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Prototyp systemu WAZkA – moduły, c.d.

wprowadzanie, przechowywanie, wyświetlanie, filtrowanie,
grupowanie, usuwanie danych o zagrożeniach (automatyczne
pozyskiwanie danych z systemu SAPOS)

Prototyp systemu WAZkA – moduły, c.d.
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Prototyp systemu WAZkA – moduły, c.d.
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Prototyp systemu WAZkA – moduły, c.d.

- analiza ryzyka
(z wykorzystaniem
Analizatora Drzewa
Zdarzeń),
- symulacja zagrożeń,
- wyliczania strat
wynikających z rozwoju
zagrożenia
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Prototyp systemu WAZkA – moduły, c.d.
SI Promień

- analiza ryzyka
(z wykorzystaniem
Analizatora Drzewa
Zdarzeń),
- symulacja zagrożeń
(m.in. integracja
z istniejącymi
symulatorami SI Promień
i Aloha),
- wyliczania strat
wynikających z rozwoju
zagrożenia

ALOHA

ADatP-3
NBC

KML
PAS

Parser ADatP-3

Parser KML

ALFA/BEL/001/001/C//
DELTA/030726ZAPR2010//
FOXTROT/MGRS:31UDS875500/-//
CBRNTYPE/CHEM//
PAPAA/2KM/3-10DAY/10KM/2-6DAY//
PAPAX/030700ZAPR2010/MGRS:31UDS865483/
MGRS:31UDS855500/MGRS:31UDS865517/
MGRS:31UDS976579/MGRS:31UDS974418//

Prototyp systemu WAZkA – moduły, c.d.

panel informacyjny oraz
„WAZkA-Wikipedia”, gdzie
dostępne są informacje
branżowe związane
z tematyką przeciwdziałania
i neutralizacji zagrożeń,
zawierający:
- akty prawne,
- modele zagrożeń/symulacje,
- metodyki,
- katalog zagrożeń CBRN,
- procedury
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Prototyp systemu WAZkA – moduły, c.d.

- informacja
o zagrożeniach trwających
oraz ich skutkach,
- wysyłanie komunikatów
ostrzegawczych do RSO,
- wysyłanie alarmów do
syren IP,
- przejście do
zobrazowania mapowego
(COP)
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Prototyp systemu WAZkA – moduły, c.d.
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Prototyp systemu WAZkA – moduły, c.d.

Sposób integracji
WAZkA - syreny IP:
„Zrzuty” ekranu
z oprogramowania
dyspozytorskiego
digitexCZK/IP
wizualizujące
zagrożenie chlorem
z meldunku ADatP-3
(zielone kwadraty to
syreny IP, niebieskie
koła to ich zasięgi)
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Prototyp systemu WAZkA – moduły, c.d.
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Pokrycie funkcji/cechy prototypu systemu WAZkA modułami

Pokrycie funkcji/cechy prototypu systemu WAZkA czynnościami

Główne role w systemie WAZkA i ich wsparcie przez funkcje systemu

✓Operator

✓Analityk

✓Kierownik
ćwiczenia

✓Administrator
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Główne role w systemie WAZkA i ich wsparcie przez funkcje systemu

✓Operator:
wprowadzanie, modyfikowanie ręczne danych o zagrożeniach CBRN (MGD);
filtrowanie, wyszukiwanie, sortowanie, grupowanie danych o zagrożeniach (MGD);
wysyłanie danych o ostrzeżeniach do RSO lub do syren IP (MWT);
przesyłanie danych między użytkownikami WAZkA pocztą wewnętrzną (MPW);
wyznaczenie stref zalewowych, profili terenu, pomiar odłegłości w COP (MWC);
zobrazowanie sytuacji operacyjnej, rozmieszczenia jednostek, itd. w COP (MWC);
wprowadzanie danych, przeszukiwanie elektronicznego katalogu zagrożeń w bazie
wiedzy (MBW);
✓ wyświetlanie zagrożeń trwających z wynikami oceny oczekiwanych strat w module
Tablica (MWT);
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓ konfigurowanie widoczności zagrożeń z różnych województw (MAdm) ;
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Główne role w systemie WAZkA i ich wsparcie przez funkcje systemu

✓Analityk:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

wprowadzanie, modyfikowanie ręczne danych o zagrożeniach CBRN (MGD);
filtrowanie, wyszukiwanie, sortowanie, grupowanie danych o zagrożeniach (MGD);
przesyłanie danych między użytkownikami WAZkA pocztą wewnętrzną (MPW);
budowanie drzewa zdarzeń i wyliczanie p-stwa zajścia skutków (zdarzeń końcowych) (MA);
przeprowadzenie analizy symulacyjnej "co-jeśli" w Analizatorze Drzewa Zdarzeń (MA);
wyliczanie potencjalnych strat i ich prezentacja w Tabeli Strat (MA);
zobrazowanie wyników symulacji zagrożeń w COP (MWC);
wyznaczenie stref zalewowych, profili terenu, pomiar odległości w COP (MWC);
zobrazowanie sytuacji operacyjnej, rozmieszczenia jednostek, itd. w COP (MWC);
wprowadzanie danych, przeszukiwanie elektronicznego katalogu zagrożeń w bazie wiedzy
(MBW);
✓ wyświetlanie zagrożeń trwających z wynikami oceny oczekiwanych strat w module Tablica
(MWT);
✓ konfigurowanie widoczności zagrożeń z różnych województw (MAdm);
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Główne role w systemie WAZkA i ich wsparcie przez funkcje systemu

✓Kierownik ćwiczenia:
✓ wprowadzanie, modyfikowanie ręczne danych o zagrożeniach CBRN (MGD);
✓ korzystanie z Emulatorów Systemów Monitorowania Zagrożeń (MESMZ):
✓ Budowa scenariusza ćwiczeń z wykorzystaniem edytora scenariuszy;
✓ Konfigurowanie ćwiczenia;
✓ Uruchamianie, zatrzymywanie, zmiana parametrów emulacji;
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Główne role w systemie WAZkA i ich wsparcie przez funkcje systemu

✓Administrator:
✓ wprowadzanie, modyfikowanie użytkowników systemu (MAdm);
✓ nadawanie ról użytkownikom systemu (MAdm);
✓ nadawanie uprawnień rolom użytkowników systemu (MAdm);
✓ inne funkcje zarządzania rolami i użytkownikami (MAdm).
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Podstawowe fakty z realizacji projektu
✓ Powstała „grupa robocza” złożona z przedstawicieli konsorcjum, KG PSP (p. Jarosław Zwoliński), COAS
i zarządu OPBMR (płk Bogusław Kot, mjr Jacek Granatowski), RCZPI (płk Dariusz Bryła), której zadaniem
było:
✓ Opracowanie opisu czynności realizowanych przez COAS i PSP w trakcie procesu:
✓ planowania ćwiczeń/treningów KSWSiA;
✓ funkcjonowania KSWSiA zarówno na potrzeby ćwiczeń/treningów jak i rzeczywistych incydentów CBRN na szczeblu leżącym
zarówno w kompetencji COAS’u i PSP, jak i innych elementów systemu;
✓ analiz po ćwiczeniach/treningach i rzeczywistych incydentach CBRN.

✓ Identyfikacja tych czynności, które mogą zostać wsparte informatycznie, np.:
✓ system obiegu dokumentów/rozkazów/danych, które są przekazywane mailowo/telefonicznie (propozycja Konsorcjum);
✓ zobrazowanie obszarów skażonych osobom "w terenie" na podstawie prognoz "SI Promień" wyeksportowanych i przesłanych na
urządzenie mobilne (propozycja Konsorcjum);
✓ „automatyczne” pobieranie danych z wybranych źródeł danych np. z IMGW (propozycja RCZPI);
✓ „automatyczne” przesyłanie danych z "SI Promień" do systemów ostrzegania (propozycja RCZPI).

✓ Uzyskano na piśmie zgodę:
✓ Szefa Obrony Cywilnej Kraju na przeprowadzenie badań i testów przedmiotu projektu w warunkach operacyjnych;
✓ Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych o wsparciu eksperckim w zakresie KSWSiA przez oficerów z COAS oraz Zarządu
OPBMR;
✓ Szefa Inspektoratu Systemów Informacyjnych o wsparciu eksperckim przez oficerów z RCZPI w zakresie „SI Promień”;
✓ Szefa TVP Technologie odpowiedzialnego za wdrażanie Regionalnego Systemu Ostrzegania;
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✓ Dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA ws. sposobu integracji WAZkA-RSO;

Podstawowe fakty z realizacji projektu, c.d.
✓ Odbyło się 7 spotkań z przedstawicielami Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń
(ppłk Jacek Granatowski) dotyczących roli i miejsca COAS w KSWSiA oraz możliwości
ewentualnego wsparcia funkcjonowania czynności wykonywanych przez COAS przez
projektowane moduły WAZkA; spotkania dotyczyły również systemów SI Promień oraz
SAPOS, formatów danych w tych systemach;
✓ Odbyły się 2 spotkania z przedstawicielem DOLiZK MSWiA (p. Wojciech Radecki)
w sprawie uzgodnień dotyczących sposobu integracji WAZkA-RSO;
✓ Odbyło się spotkanie z kierownikiem mazowieckiego WCZK (p. Andrzej Stypiński)
w sprawie sposobu i zasad formułowania komunikatów w systemie RSO przez operatorów
tego systemu;
✓ Odbyły się 3 spotkania z przedstawicielami firmy wdrażającej syreny IP w sprawie
sposobu integracji WAZkA-syreny IP;

✓ Konsorcjanci spotykali się na uzgodnieniowych spotkaniach roboczych ponad 60 razy (!)
i wysłali między sobą ponad 900 e-maili ☺, plus godziny spędzone „na komunikatorach” ☺;

Dotychczasowa promocja wyników projektu WAZkA
✓ Założenia projektu oraz aktualne wyniki prezentowane były na roboczych naradach
i warsztatach specjalistów z obszaru OC:
✓ narada szkoleniowa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla dyrektorów Wydziałów
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich zorganizowanej przez KG PSP,
Łódź, 21.09.2016r.;
✓ spotkanie w miejsko-powiatowym CZK w Częstochowie oraz z Komendantem Miejskim PSP
w Częstochowie,12.09.2016r.;
✓ spotkanie w siedzibie Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KCKRiOL)
KG PSP, Warszawa, 24.02.2017r.;
✓ warsztaty dla specjalistów urzędów wojewódzkich zajmujących się problematyką wczesnego
ostrzegania i alarmowania ludności (organizator: KG PSP), Tylna Góra, 21-23.06.2017r.;
✓ warsztaty dla kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zadania z zakresu obrony
cywilnej i logistyki (organizator: KG PSP), Tylna Góra, 30.08-1.09.2017r.
✓ spotkanie w siedzibie LOTOS Straż, Gdańsk, 24.08.2017r.;
✓ warsztaty demonstrujące prototyp systemu WAZkA dla przedstawicieli WBZK, COAS oraz KG PSP,
Częstochowa, 29.11-1.12.2017r.;
✓ spotkania z przedstawicielem Gestora (p. Jarosław Zwoliński), na których prezentowano prototyp
30
interfejsu użytkownika systemu WAZkA;

Dotychczasowa promocja wyników projektu WAZkA, c.d.
✓na konferencjach naukowych (ok. 30 referatów):
✓II konferencja Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w świetle aktualnych zagrożeń
skażeniami – Nałęczów, 14-15.04.2016r.;
✓XXIII Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej PTSK’2016 – Zakopane, 18-21.05.2016;
✓IV konferencja międzynarodowa Zagrożenia CBRNE – CS PSP, Częstochowa, 8-9.06.2016r.;
✓Konferencja „Metody szacowania podatności obszaru na zagrożenia” – UKSW, Warszawa, 24.05.2016r.;
✓Konferencja Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania – Józefów, 1-2.12.2016r.,
✓Konferencja „Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania
i alarmowania: doświadczenia i rozwiązania” – Ogrodzieniec, 9-10.03.2017r.;
✓Epimilitaris’2017 - Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń – Ryn, 3-5.04.2017r.;
✓XXIV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej PTSK’2017 – Krynica-Zdrój, 24-27.05.2017;
✓21th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC’2017) –
Crete (Greece), 14-17.07.2017r.;
✓EKOMILITARIS’2017 – Zakopane/Kościelisko, 12-15.09.2017r.;

✓ w publikacjach:
✓
✓
✓
✓

3 rozdziały w monografiach naukowych;
1 publikacja w materiałach konferencji ISI Web of Science Proceedings;
1 artykuł w czasopiśmie naukowym (Biuletyn WAT);
1 praca inżynierska (Środowisko programowe do wizualizacji skutków zdarzeń typu CBRN);

(*) kolorem czerwonym zaznaczono konferencje specjalizowane w tematyce projektu;
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Strona www projektu: http://wazka.wat.edu.pl
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DEMONSTRACJA PROTOTYPU SYSTEMU WAZkA
✓ Miejsce i czas: CS PSP w Częstochowie, 30.11-01.12 b.r.;
✓ Cel: Walidacja prototypu systemu WAZkA w celu zweryfikowania osiągnięcia VIII poziomu
gotowości technologii;
✓ Wykorzystywane oprogramowanie: Prototyp Systemu Wsparcia Analiz Zagrożeń
Skażeniami i Alarmowania (WAZkA) oraz pomocniczo: Aloha, meldunki ADatP-3 (CBRN);
✓ Środowisko: testowe Wykonawcy;
✓ Dane testowe: przygotowane przez Wykonawcę i obejmujące informacje o czterech
różnych zdarzeniach związanych ze skażeniami:
✓
✓
✓
✓

wypadek autocysterny z LPG (propan) na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i Sabinowskiej w Częstochowie;
wypadek cysterny kolejowej z chlorem na bocznicy kolejowej CS PSP;
rozszczelnienie zbiornika z amoniakiem w walcowni w Czechowicach-Dziedzicach;
skażenie promieniotwórcze spowodowane wybuchem w elektrowni jądrowej w Czechach;

✓ Uczestnicy: przedstawiciele WBZK z 13 województw, KG PSP oraz COAS
(łącznie 23 osoby + 17 przedstawicieli konsorcjantów);
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DEMONSTRACJA PROTOTYPU SYSTEMU WAZkA, c.d.
✓ Przebieg demonstracji prototypu:
✓ DZIEŃ I
✓ Demonstracja wybranych funkcji prototypu systemu WAZkA na etapie analizy zagrożeń
(przed zajściem zdarzenia inicjującego, czyli takiego, które może skutkować zagrożeniem
skażeniami);
✓ Demonstracja wybranych funkcji prototypu systemu WAZkA po wystąpieniu określonego
zagrożenia;
✓ Demonstracja prototypu systemu WAZkA w konfiguracji szkoleniowej;
✓ Prezentacja Bazy Wiedzy prototypu systemu WAZkA;

✓ DZIEŃ II
✓ Użytkowanie prototypu systemu WAZkA przez uczestników;
✓ Dyskusja;
✓ Przeprowadzenie ankiet wśród uczestników;

Zdarzenie inicjujące – symulacja rzeczywista
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DEMONSTRACJA PROTOTYPU SYSTEMU WAZkA, c.d.
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DEMONSTRACJA PROTOTYPU SYSTEMU WAZkA – wyniki ankiet
2. Czy Pani/Pana zdaniem przygotowany scenariusz demonstracji był zrozumiały?
zdecydowanie
NIE

1


2


3


4


5


zdecydowanie
TAK
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DEMONSTRACJA PROTOTYPU SYSTEMU WAZkA – wyniki ankiet
5. Czy według Pani/Pana zakres posiadanych funkcji/cech jest wystarczający?
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DEMONSTRACJA PROTOTYPU SYSTEMU WAZkA – wyniki ankiet
6. Czy według Pani/Pana system byłby możliwy do wykorzystania w warunkach operacyjnych
(w warunkach pracy operacyjnej zespołów reagowania kryzysowego) w zakresie:
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DEMONSTRACJA PROTOTYPU SYSTEMU WAZkA – wyniki ankiet
8. Czy wdrożenie docelowej wersji systemu WAZkA usprawniłoby według Pani/Pana
funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania?
zdecydowanie
NIE

1


2


3


4


5


zdecydowanie
TAK
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DEMONSTRACJA PROTOTYPU SYSTEMU WAZkA – wyniki ankiet
10. U których podmiotów według Pani/Pana wdrożenie docelowej wersji systemu WAZkA
byłoby najbardziej przydatne?
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Podsumowanie
✓ W trakcie realizacji projektu:
✓ zidentyfikowano procesy realizowane w ramach KSWSiA, które wymagały wsparcia za
pomocą usług informatycznych (aplikacji programowych);
✓ wykorzystano wyniki pracy „grupy roboczej” złożonej z przedstawicieli podmiotów
wchodzących w skład KSWSiA oraz konsorcjantów, której zadaniem była identyfikacja
priorytetowych potrzeb w zakresie wsparcia informatycznego KSWSiA;
✓ przeprowadzono liczne konsultacje z podmiotami KSWSiA, w szczególności
z COAS oraz KG PSP - gestorem projektu;
✓ opracowano prototyp systemu WAZkA uwzględniający wymagania zamawiającego oraz
wyniki przeprowadzonych konsultacji;
✓ uzgodniono z MSWiA sposób integracji WAZkA-Regionalny System Ostrzegania (RSO)
oraz wykonano w prototypie WAZkA tę integrację;
✓ uzgodniono z jednym z producentów syren IP sposób integracji komunikatów ostrzegawczych
wysyłanych z WAZkA do syren IP oraz przećwiczono ten sposób integracji;

✓ Istotnym wynikiem projektu będą również nowe rozwiązania legislacyjne oraz
organizacyjne pozwalające na skrócenie czasu reagowania w sytuacji zajścia zdarzeń
CBRN.
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Umowa z NCBiR nr DOB-BIO7/12/01/2015

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Projekt NCBiR DOB-BIO7/12/01/2015 pt.:
„Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją
i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”
http://wazka.wat.edu.pl

Kierownik projektu: dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA
e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl

Podziękowania za pomoc w trakcie realizacji projektu
✓ Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej:
✓ Dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej –
st. bryg. mgr inż. Waldemar MALIŃSKI
✓ Naczelnik Wydziału Planowania i Analiz Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej –
st. bryg. mgr inż. Paweł KWIATKOWSKI
✓ inż. Jarosław ZWOLIŃSKI
✓ Ministerstwo Obrony Narodowej:
✓ Komendant Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń – kmdr Jacek BARAŃSKI
✓ Zarząd OPBMR – płk dr Bogusław KOT
✓ Centralny Ośrodek Analizy Skażeń – ppłk Jacek GRANATOWSKI
✓ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
✓ Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w DOLiZK – Wojciech RADECKI
✓ Mazowieckie Wojewódzkie Biuro Zarządzania Kryzysowego:
✓ Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Andrzej STYPIŃSKI

Podziękowania za pomoc w trakcie realizacji projektu
✓ Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:
✓ Komendant CS PSP (do 2016r.) – st. bryg. dr inż. Marek CHMIEL
✓ Komendant CS PSP (od 2016r.) – mł. bryg. mgr inż. Piotr PLACEK
✓ z-ca Komendanta CS PSP – st. bryg. dr inż. Jan KOŁDEJ
✓ z-ca Komendanta CS PSP – st. bryg. mgr inż. Jacek ANTOS
✓ bryg. mgr inż. Marek POTEREK
✓ mł. bryg. dr inż. Artur ANKOWSKI

✓ Członkom Zespołu Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji
w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych (kierownik zespołu: dr hab. inż. Andrzej
NAJGEBAUER, prof. WAT, z-ca kierownika: dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ,
prof. WAT) z Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT;
✓ Wszystkim przedstawicielom pozostałych konsorcjantów.
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