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KIEROWANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Współczesny zakres zagrożeń, ich siła i skutki bezwzględnie wymagają

udziału i interwencji państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Planowanie, organizowanie i reagowanie na zaistniałe niebezpieczeństwa,

to zadania mieszczące się w pojęciu szeroko rozumianego zarządzania

kryzysowego. Koncentruje się ono na działalności organów administracji

publicznej, będącej elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Tylko zaplanowane działania i szybkie reagowanie na pojawiające się

zagrożenia daje gwarancję przejmowania nad nim kontroli i ochrony

ludności przed negatywnymi ich skutkami.



KIEROWANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Specjalność ma przygotować przyszłą kadrę, w tym także zarządzającą

bezpieczeństwem państwa w przypadku wystąpienia sytuacji

kryzysowych. Program specjalności pozwala na zdobycie wiedzy

i umiejętności, jakimi powinni legitymować się specjaliści i kadra

zarządzająca bezpieczeństwem państwa na różnych szczeblach

administracji publicznej.

Zajęcia w nowoczesnym Laboratorium Zautomatyzowanych Systemów

Zarzadzania Kryzysowego, wyposażonego w „System zarządzania

kryzysowego Jaśmin”, znacząco podnoszą skuteczność procesu

kształcenia przyszłych kadr służb publicznych. Wysoce wyspecjalizowane

narzędzia sprzętowe i oprogramowanie, w które zostało wyposażone

laboratorium, efektywnie wspierają poszczególne fazy zarządzania

kryzysowego oraz umożliwiają symulowanie zdarzeń. Warto podkreślić,

że nasze laboratorium to pierwsza tego rodzaju komórka dydaktyczna

w skali kraju.



Laboratorium Zautomatyzowanych Systemów 

Zarządzania Kryzysowego



System Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN (SZK JAŚMIN)

wspiera procesy dowodzenia, zarządzania, a także obrazowania rzeczywistej sytuacji

ratowniczej/ kryzysowej. Jest to kompleksowe rozwiązanie, dedykowane głównie dla organizacji

administracji publicznej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i pozwala, m.in. na:

obrazowanie na mapie rzeczywistej sytuacji ratowniczej, gromadzenie i przetwarzanie informacji

o prowadzonej akcji ratowniczej, zapewnienie tworzenia więzi informacyjnych poprzez wymianę

dokumentów elektronicznych oraz bieżących danych za pomocą funkcji komunikacji tekstowej,

raportowanie z prowadzonej akcji – szablony dokumentów, jak również automatyczną generację

raportów o stanie prowadzonych działań i dostępnych zasobach w zespołach ratowniczych,

organizację Centralnego Punktu Dowodzenia i Kontroli Akcji Ratowniczych i automatyczną

wymianę informacji przez sieć GSM/LTE.



Web Portal JAŚMIN

jest dedykowanym rozwiązaniem intranetowym, m.in. wspierającym procesy

dowodzenia / zarządzania poprzez zastosowanie scentralizowanego portalu,

umożliwiającego głównie tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej/

Kryzysowej. Web Portal JAŚMIN zaprojektowany został w oparciu o technologię

Microsoft SharePoint z jej wszystkimi funkcjonalnościami, zapewniającymi

jednocześnie dostęp wszystkim użytkownikom do informacji w zintegrowanych

systemach. Pozwala tworzyć bezpieczne witryny w ramach intranetu lub ekstranetu.

Witryny te służą do jednoczesnej pracy grupowej i są miejscem, gdzie użytkownicy

mają szybki dostęp do pożądanych informacji za pomocą dostępnych przeglądarek

internetowych.



Virtual Battlespace 3 (VBS3)

jest doskonałym narzędziem symulacyjnym, pozwalającym odgrywać

sytuacje kryzysowe dla wymienionych wcześniej SZK JAŚMIN i WPJ.

Narzędzie to pozwala zaoszczędzić siły i środki w stosunku do

przeprowadzanych rzeczywistych ćwiczeń oraz treningów zarządzania

kryzysowego, jednocześnie umożliwiając bardziej efektywne

wykorzystanie aplikacji do zarządzania kryzysowegow procesie

dydaktycznym.



Podstawowe moduły zajęć:
I SEMESTR

ZAJĘCIA OGÓLNE – WPROWADZAJĄCE

II SEMESTR

PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA KRYSYSOWEGO

III SEMESTR

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

IV SEMESTR

OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

V SEMESTR

KOORDYNACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

VI SEMESTR

WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W UNII EUROPEJSKIEJ


