KONFERENCJA NAUKOWA
RISKO - zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego
w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne
Konferencja organizowana w ramach projektu nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03 realizowanego przez Konsorcjum NaukowoPrzemysłowe, ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - konkurs nr 3/2012 na wykonanie
projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

CEL KONFERENCJI:
Celem Konferencji jest przedstawienie wyników realizacji projektu oraz efektu głównego prowadzonych prac:
oprogramowania „RISKO” wspomagającego tworzenie planów zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, powiatu
i województwa.
Ponadto celem Konferencji jest:
− poddanie krytycznej dyskusji wyników wieloaspektowych analiz funkcjonowania systemu zarządzania
kryzysowego zebranych w oparciu o przeprowadzone podczas realizacji projektu badania;
− dyskusja nad aktualnymi problemami formalno-prawnymi oraz praktycznymi aspektami planowania cywilnego;
− podjęcie próby nakreślenia i oceny potrzeb oraz rekomendacji zmian w organizacyjno-prawnym środowisku
zarządzania kryzysowego;
− wskazanie możliwości rozwoju prowadzenia dalszych prac rozwojowych w zakresie wdrażania nowatorskich
rozwiązań informatycznych w SZK.

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI:
System zarządzania kryzysowego w Polsce, systematycznie doskonalony od jego formalnego powołania w 2007 roku,
został oparty o jedną z fundamentalnych zasad, wskazującą na inicjowanie niezbędnych działań ratowniczych na jak
najniższym szczeblu i - w razie potrzeby - włączanie do działania kolejnych, wyższych szczebli administracji publicznej.
Analiza systemu wykazuje, że istnieje duże zróżnicowanie w planowaniu i organizowaniu zarządzania kryzysowego na
kolejnych poziomach. Wyrazistym przykładem takiej sytuacji jest problematyka planów zarządzania kryzysowego,
a w tym zasad ich opracowania i zatwierdzania, zawartości merytorycznej, formy i układu treści. Jest zjawiskiem
powszechnym, że sporządzane gminne, powiatowe czy wojewódzkie plany nie są ze sobą dostatecznie powiązane
informacyjnie, stosowane są w nich różne metody oceny ryzyka, niespójna terminologia. Niejednolity jest podział
kompetencji w zakresie ich tworzenia w poszczególnych organach administracji państwowej, a w trakcie ich
opracowania i aktualizowania wykorzystywane są różne procedury i oprogramowanie, które nie zawsze współdziałają
ze sobą. Rekomendacje zadaniowe, proceduralne, funkcjonalne i informacyjne (zastosowanie nowoczesnych
technologii informatycznych oprogramowania wspomagającego przygotowanie i wykorzystanie planów kryzysowych)
pozwolą na zastosowanie rozwiązań umożliwiających precyzyjne działanie wojewódzkich, powiatowych i gminnych
Zespołów Zarządzania Kryzysowego i Centrów Zarządzania Kryzysowego w zakresie monitorowania, planowania,
reagowania i usuwania skutków zagrożeń.
Podczas konferencji omówione zostaną wybrane problemy dotyczące:
− informatycznego wspomagania zarządzania kryzysowego ze szczególnym akcentem na zaprojektowane
oprogramowanie „RISKO”, jego funkcjonalności i wdrożenie.
− potrzeb zarządzania kryzysowego w zakresie rozwiązań dotyczących zarządzania ryzykiem w teorii i praktyce;
− teoretycznego i praktycznego aspektu opracowywania planów zarządzania kryzysowego;
− potrzeb szkoleniowych na rzecz zarządzania kryzysowego;
Ponadto, podczas konferencji zaprezentowane zostaną opracowania i publikacje zawierające wyniki badań
analitycznych i prac rozwojowych oraz rekomendacje do zmian obowiązujących przepisów prawa dotyczących
zarządzania kryzysowego.
Konferencja skierowana jest do docelowych użytkowników oprogramowania „RISKO”, jednostek administracji
państwowej i samorządowej, wojewódzkich wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, powiatowych
i gminnych komórek właściwych ds. zarządzania kryzysowego, podmiotów wykonawczych: Państwowej Straży
Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji i innych służb uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz
jednostek naukowych zajmujących się przedmiotową problematyką.
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