
ZINTEGROWANY SYSTEM 
SRK 2006 – BANK INFORMACJI DLA CZK I GCR 

System SRK 2006 - baza danych dla centrum zarządzania kryzysowego i gminnych centr reagowania 
jest kolejną bardziej rozbudowaną wersją naszego systemu. Przeznaczony jest dla wszystkich struktur 
oraz ogniw uczestniczących w zarządzaniu kryzysowym. Zapewnia prostą obsługę i maksymalnie 
krótką drogę dotarcia do poszukiwanej informacji. Daje możliwość współpracy, wymiany informacji 
oraz ciągłego doskonalenia narzędzia. 

SRK 2006 zaspokaja bardzo wygórowane oczekiwania, postawione przez użytkowników systemu. 
Dzięki bliskiej współpracy z systemem można stwierdzić, że: 

• narzędziem może operować osoba znająca jedynie podstawy obsługi komputera;  
• do odnalezienia żądanej wiadomości, potrzeba kilku, logicznie postępujących po sobie kliknięć 

myszą;  
• użytkownik wypełnia treść bazy według własnych potrzeb warunkowanych lokalnymi 

zależnościami;  
• słowniki charakterystyczne dla gromadzonych informacji, posiadają niezmianialny, lecz dający 

się rozszerzyć przez użytkownika, trzon strukturalny;  
• cała wiedza zgromadzona jest w trzech "kanałach tematycznych":  

    - organizacyjnym; 
    - zdarzeniowym; 
    - o zasobach sił i środków reagowania lub odbudowy; 

• jeżeli stres wywoła wątpliwość - co dalej robić ? - użytkownik czuje się pewniej poruszając się 
w “kanale” zdarzeniowym z zawartym w nim algorytmem postępowania; 

• jeżeli czas nagli, baza zapewni realizację połączeń telefonicznych z wybranym ogniwem 
organizacyjnym; 

• "kanał" zdarzeniowy zaspokoi potrzeby w zakresie identyfikacji substancji chemicznych i 
biologicznych, które wywołały określone zagrożenie;  

• już znajomość zaledwie jednego parametru określającego poszukiwaną informację pozwala na 
uzyskanie pełnej wiedzy, która jest w danej chwili niezbędna;  

• każda pomyłka lub zdezaktualizowane informacje dają się łatwo skorygować lub wymazać;  
• skutecznie spełniony jest warunek: 

    - wszechstronne operowanie danymi tylko przez określone osoby; 
    - przeglądanie informacji przez szerokie, lecz zawsze dobrane grono 
      zainteresowanych; 

• treści zawarte w bazie można łatwo wygenerować na zewnątrz systemu w postaci raportu lub 
wydruku;  

• utrzymanie ciągłej aktualności danych, odbywa się własnym sumptem lub poprzez eksport-
import poprawek w układzie pionowym i poziomym,  

• bazy adekwatne do indywidualnych potrzeb i zadań, mogą być tworzone na wszystkich 
poziomach zarządzania kryzysowego przy pomocy tego samego narzędzia.  

W SRK 2006 znajduje się:

• Ewidencja jednostek i podmiotów gospodarczych z możliwością wprowadzenia do 
systemu oraz wydrukowania: 
 
- ilości wydzielanych środków oraz osób, 
- komórek organizacyjnych i osób funkcyjnych, 
- ogniw i zagrożeń, w jakich bierze udział jednostka lub podmiot. 

 
 



 
 

Rys. 1 - menu Ewidencji 
 
 
 

 
 

Rys.2 - menu Kart Ewidencyjnych. 
 
 
 



 
 

Rys. 3 - Przeglądanie kart ewidencyjnych z wydzielanymi siłami i środkami. 
 
 

 
 

Rys. 4 - Przeglądanie osób funkcyjnych i komórek organizacyjnych. 

 



• Charakterystyki ogniw i zagrożeń z podziałem na grupy i podgrupy. 

 
 

Rys. 5 - Charakterystyki zagrożeń i opis czynności wraz z możliwością wyszukiwania 
 
 

 

Rys. 6 - Wyszukiwanie osób funkcyjnych i komórek organizacyjnych wg zagrożeń. 
  



• Pełna ewidencja środków niebezpiecznych. 
 

 

Rys. 7 - menu Substancji niebezpiecznych 

 

 

Rys. 8 - Wykaz dostępnych w bazie substancji niebezpiecznych. 



 

Rys. 9 - Karta substancji niebezpiecznej 
  

• Ewidencja zakładów niebezpiecznych; 
 
 

 

Rys. 10 - menu Ewidencja zakładów niebezpiecznych. 



 

Rys. 11 - Ewidencja zakładów niebezpiecznych. 

• Ewidencja środków biologicznych; 
 
 

 

Rys. 12 - menu Ewidencji środków biologicznych. 



 
 

Rys. 13 - Karta ewidencyjna środka biologicznego. 
 
 

• Rejestr zabytków z możliwością wprowadzania zdjęć i obrazów;   
 

 

 

Rys. 14 - menu Rejestru zabytków. 



 

Rys. 15 - Wykaz dostępnych obiektów zabytkowych. 

• Wyszukiwanie danych z możliwością segregowania danych oraz wybierania  
numerów telefonicznych; 

 

 
 

Rys. 16 - Wynik wyszukiwania danych z możliwością wybierania numerów telefonicznych. 
 
 



• Pełna ewidencja urzędów wojewódzkich, powiatowych, miast i gmin z możliwością 
wyszukiwania ich po nazwach;  

 

Rys. 17 - menu wyszukiwania i przeglądania ewidencji urzędów całej Polski. 

• Ewidencja słowników potrzebnych do pracy; 

 

Rys. 18 - menu Ewidencji Słowników. 



• Raporty i zestawienia dotyczące sił i środków oraz osób i komórek 
organizacyjnych;  

 

Rys. 19 - Zestawienie jednostek wydzielających siły i środki. 

 

Rys. 20 - Wynik ilościowy poszczególnych sił i środków. 



• Przesyłanie wiadomości pomiędzy użytkownikami w systemie. 
 

 

Rys. 22 - menu Wiadomości użytkownika. 

 

 
 

Rys. 24 - Przesyłanie wiadomości pomiędzy użytkownikami systemu. 
 
 



• Komunikacja i przesyłanie danych oraz prowadzenie rozmów pomiędzy centrami w 
całej Polsce w trybie On-line w zamkniętej bezpiecznej sieci urzędów. 

- umożliwia prowadzenie rozmów i konferencji, 
- przesyłanie plików z komputera na komputer z centrum do centrum, 
- przekazywanie danych w bezpiecznym połączeniu szyfrowanym, 
- docelowo będzie możliwość prowadzenia rozmów głosowych i video konferencji. 

 
 

Rys. 25 - komunikator do prowadzenia rozmów w zamkniętej i bezpiecznej sieci. 
 
 

Dane wprowadzane do systemu tj. siły i środki, osoby funkcyjne i komórki organizacyjne, zakresy 
działania oraz zagrożenia w jakich bierze udział jednostka, instytucja lub podmiot, wprowadza się 
tylko raz. Potem w prosty i łatwy sposób można odnaleźć potrzebne dane w bardzo krótkim czasie. 

Dzięki wprowadzonemu podziałowi administracyjnemu, system umożliwia, w przeciągu paru sekund, 
znalezienie danych dotyczących jednostek operacyjnych i podmiotów gospodarczych znajdujących się 
w wybranej gminie w Polsce z podaniem ilości wydzielanych sił i środków oraz zagrożeń w jakich 
bierze udział. 
 
Do systemu wprowadzone zostały pełne bazy substancji niebezpiecznych, środków biologicznych oraz 
urzędów z całej Polski. 
 
Na potrzeby wszystkich szczebli założone są podstawowe słowniki dotyczące komórek 
organizacyjnych i osób funkcyjnych, ogniw, zagrożeń oraz rodzajów środków, które mogą być 
rozbudowywane o kolejne potrzebne elementy. 

System umożliwia komunikację do programów takich jak Ms Word, Ms Excel, Ms Access, Map-
Info lub do innych programów poprzez dostarczone sterowniki ODBC. 



System może być wprowadzony na każdym szczeblu zarządzania. Dane mogą być przekazywane 
pomiędzy dowolnymi szczeblami zarządzania. W celu ochrony danych system posiada własną 
autoryzację użytkowników i pełną kontrolę nad ich pracą, a także 3 stopniowy system zabezpieczeń. 
Dane będące w bazie oraz przekazywane do innych szczebli są chronione przed dostępem osób 
niepowołanych i nie możliwe do odczytania z zewnątrz.  
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