Informatyczny system osłony kraju
przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
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KATALOG krajowych projektów
realizowanych na potrzeby bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego istotnych dla ISOK
ZESTAW WYTYCZNYCH do projektowania
ISOK wynikających z wykonanej identyfikacji
systemów informacyjnych

ZADANIA IŁ-PIB W PROJEKCIE ISOK
Cele szczegółowe Projektu ISOK:
1. Dokonanie identyfikacji dostępnych zasobów danych w zakresie
zarządzania kryzysowego
2. Zaprojektowanie rozwiązania systemowego
3. Zbudowanie bazy danych referencyjnych oraz map ryzyka i zagrożeń
4. Zbudowanie systemu i wdrożenie
5. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie sytuacji kryzysowej
Działania IŁ-PIB w obszarze pierwszego celu szczegółowego:
Identyfikacja systemów informacyjnych, w tym baz danych realizujących
funkcje monitorowania, zbierania, przetwarzania, przechowywania
i dystrybucji danych o zagrożeniach dla ludności, infrastruktury
i środowiska naturalnego, istotnych z punktu widzenia ISOK

ZADANIA IŁ-PIB W PROJEKCIE ISOK
Zadanie nr 2 pn.:
Identyfikacja krajowych systemów informacyjnych
Kierownik zadania: inż. Bogdan Chojnacki
Wykonawcy:
Zespół Merytoryczny IŁ-PIB pod kierownictwem
prof. nzw. dr hab. inż. Mariana Kowalewskiego
Wskaźnik produktu: RAPORT z identyfikacji krajowych systemów
informacyjnych - odebrany przez KS 23.01.2012

Produkty w 2012:

P1.1 KATALOG krajowych projektów realizowanych
na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
istotnych dla ISOK, przekazany 29.02.2012
P1.2 ZESTAW WYTYCZNYCH do projektowania
ISOK wynikających z wykonanej identyfikacji
systemów informacyjnych , przekazany 29.02.2012

P1.1 KATALOG krajowych projektów realizowanych
na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
istotnych dla ISOK

FORMA I ZAWARTOŚĆ KATALOGU
P1.1 KATALOG krajowych projektów realizowanych na potrzeby
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego istotnych dla ISOK:


RAPORT – część, w której zamieszczono:
 krótki opis metodyki prowadzonych badań, w tym: wykorzystywane źródła
informacji, zastosowane narzędzia badawcze, przyjęty układ prezentacji wyników
 podsumowanie wyników badań oraz wnioski z dokonanej identyfikacji




KATALOG – część, w której zamieszczono szczegółowe wyniki badań
w formie Kart Katalogowych Projektów (KKP)
Załącznik do KATALOGU :
 BAZA PROJEKTÓW opisanych w KATALOGU w MS Excel
(ISOK PRI BAZA projektów 20120225v.4.0)

I. Raport
II. Katalog

Załacznik w MS Excel

Katalog
Projektów

Dokument zasadniczy

Produkt

STRUKTURA DOKUMENTU

Baza
Projektów

ŹRÓDŁA INFORMACJI
A. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka (PO IG) – http://www.poig.gov.pl/
B. Projekty realizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (PIiŚ)
– http://www.pois.gov.pl/
C. Projekty realizowane w ramach programów Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju – baza OSF https://osf.opi.org.pl
D. Projekty znajdujące się w projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 z dnia 09 sierpnia
2011 w Zestawieniu ponadsektorowych i sektorowych projektów
teleinformatycznych służących realizacji zadań publicznych drogą
elektroniczną, a nie wskazane w grupach A-C –BIP
http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/218/19948

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA KKP
[Nr KKP] Nazwa projektu - AKRONIM
Program / oś priorytetowa

Nazwa Programu, w ramach którego realizowany jest projekt

Obszar/zasięg terytorialny/
charakter projektu
Instytucja realizująca

Przewidywany obszar/ zasięg funkcjonowania projektu

Termin realizacji

Termin realizacji projektu

Krótki opis Projektu

Krótki opis projektu, w tym opis celów i spodziewanych rezultatów
projektu
Zagrożenia, jakich dotyczy projekt

Zagrożenia jakich dotyczy Projekt
Związek z ISOK i/lub innymi
projektami
Rodzaj usługi, w tym istotne dla
ISOK
Uwagi
Źródła, odwołania

Nazwa instytucji realizującej projekt

Związek projektu z projektem ISOK i/lub innymi projektami
Rodzaj usług, które dostępne będą w wyniku realizacji projektu,
w tym usługi istotne dla ISOK
Ewentualne dodatkowe uwagi, w tym na przykład o stanie realizacji
projektu
Źródła informacji oraz odwołania, w tym do ankiet i kart
katalogowych zidentyfikowanych systemów informacyjnych,
mających związek z realizowanym projektem.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Krok I

• Wytypowanie programów – analiza list
projektów realizowanych w ramach
wytypowanych programów

Krok II

• Wskazanie na listach projektów
związanych z zarządzaniem kryzysowym

Krok III

• Wyłączenie z analiz projektów o zasięgu
lokalnym bądź takich, których rezultaty
nie mają zastosowania w ISOK

ZAWARTOŚĆ KATALOGU PROJEKTÓW (51 KK)

Gr.

Grupy analizowanych projektów

Łączna liczba
analizowanych
projektów

Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka (PO IG)
Program Infrastruktura i Środowisko
B.
(PIiŚ)
Programy Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju – 3÷40 konkurs
C.
Programy Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju- konkurs HiTech i InTech
Projekt Planu Informatyzacji Państwa
D.
2011-2015 *
Razem liczba projektów wytypowanych do Katalogu
A.

Liczba
projektów
wytypowanych
do Katalogu

132

14

430

18

kilkaset

2

221

4

99

13
51

KRYTERIA KLASYFIKACJI PROJEKTÓW

Związek
z zagrożeniami
Rodzaj
zagrożenia

konkretne
zagrożenia
ujęte w KPZK

brak związku
z konkretnym
zagrożeniem

Rodzaj związku z zagrożeniem

monitorowanie
zagrożeo

analizy,
modelowanie
zagrożeo

dostarczanie
danych o
zagrożeniach

wsparcie
działao
zarządzania
kryzysowego

KRYTERIA KLASYFIKACJI PROJEKTÓW

Powiązania
z Projektem ISOK
Stopieo
powiązao
(skala/wymiar)

bezpośrednie

pośrednie

Zakres powiązao
(rodzaj związków)

wzajemna
wymiana
danych

udostepnianie
danych dla
ISOK

wykorzystywanie
rozwiązao
projektów

korzystanie
z usług
projektów

UKŁAD BAZY PROJEKTÓW (51 PROJEKTÓW)





Baza Projektów w MS Excel – pięć arkuszy
Arkusz z danymi identyfikującymi projekty – Numery, nazwy, skróty
Arkusz zbiorczy, wskazujący wszystkie istotne cechy projektów – RAZEM
3 arkusze klasyfikacji, wskazujących istotne cechy projektów :
rodzaju zagrożeń jakich dotyczy Projekt
 rodzaju związku z zagrożeniem
 rodzaju powiązań z ISOK


– 1. Zagr. KPZK
– 2. Związki z zagrożeniem
– 3. Powiązania z ISOK

ARKUSZ Z DANYMI IDENTYFIKUJĄCYMI PROJEKTY

ARKUSZ ZBIORCZY

ARKUSZ KLASYFIKACJI (według: ZAGROŻEŃ)

PROJEKTY ISTOTNE DLA ISOK




[24]: Projekt IMGW METEO-RISK, którego głównym celem jest
zwiększenie ochrony kraju przed skutkami zagrożeń naturalnych
i usprawnienie systemu przewidywania zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych
Projekty GUGiK dotyczące cyfrowej informacji katastralnej i geograficznej
(geoprzestrzennej), w ramach których przewidywany jest rozwój systemów
informacyjnych opisanych w Katalogu Systemów: KKIS nr 126, 127, 128:
 [4] i [45]: Geoportal 2 i Geoportal 3
 [5]: Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz
z krajowym systemem zarządzania – GBDOT
 [41]: Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach –
ZSIN
 [44]: Rozwój wielofunkcyjnego systemu wspomagania precyzyjnego
pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS – ASG Plus

PROJEKTY ISTOTNE DLA ISOK




[15], [16], [17], [18], [19], [20]: Projekty Programu Żuławskiego 2030 –
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – KZPŻ, których
produktem będzie System Monitoringu Ryzyka Powodziowego (SMoRP) –
[KKIS nr 61] – jako istotne źródło informacji o sytuacji powodziowej na
obszarze Żuław
[27], [28]: Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego – KSBM, w ramach
którego przewiduje się rozwinięcie aplikacji wspomagających zarządzanie
bezpieczeństwem morskim, w tym Systemu Wymiany Informacji
Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) eksploatowanego w UM Gdynia
[KKIS nr 94], Systemu Kontrolno-Informacyjnego dla Portów Polskich
(PHICS) administrowanego przez UM Szczecin – [KKIS nr 97], Systemu
Kontroli Ruchu Statków (VTS) w UM Gdynia [KKIS nr 95] i UM Szczecin
[KKIS nr 96]

PROJEKTY ISTOTNE DLA ISOK
Projekty realizowane w obszarze Państwowego Monitoringu Środowiska:
 [39]: EKOINFONET II, jako kontynuacja projektu EKOINFONET dotyczącego
w szczególności gromadzenia i przetwarzania danych Państwowego Monitoringu
Środowiska w zakresie powietrza, wód, promieniowania niejonizującego, hałasu
(KKIS nr 51)
 [25]: Wdrożenie nowoczesnych technik Monitorowania Powietrza, Wód
i Hałasu........ MPWH, służący wzmocnieniu systemu monitorowania środowiska
w skali kraju
 [13]: Projekt Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pn. Elektroniczna
Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach
Medycznych – EP ZM, jako źródło informacji o stanach zagrożenia dla zdrowia
obywateli
 [22]: Projekt Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pn.: Doskonalenie
stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń – DSA, jako projekt mający na
celu zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie
poważnym awariom (KKIS nr 113)


P1.2 ZESTAW WYTYCZNYCH do projektowania ISOK
wynikających z wykonanej identyfikacji
systemów informacyjnych

GRUPY UWARUNKOWAŃ
Regulacje
europejskie

Krajowe
ustawy i
rozporządzenia

Koncepcja
i zakładana
funkcjonalność
ISOK

Zakładana
infrastruktura
ISOK

Systemy
informacyjne

Wytyczne do
wykorzystania
w procesie
projektowania
ISOK

Krajowe
projekty

WYTYCZNE ISTOTNE DLA PROCESU BUDOWY
ARCHITEKTURY I PROJEKTOWANIA ISOK
1. Wytyczne wynikające z regulacji europejskich dotyczących procesu budowy systemów
teleinformatycznych, w tym wytyczne wynikające z:
• architektury SOA (Service-Oriented Architecture);
• metodyki INSPIRE(INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe).
2. Wytyczne wynikające z krajowych regulacji dotyczących systemów
teleinformatycznych i ich zastosowania w realizacji zadań publicznych:
• Ustawa o infrastrukturze przestrzennej;
• Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
• projekt Rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
• projekt Rozporządzenia RM w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata
2011-2015
• Rozporządzenia dotyczące elektronicznej platformy administracji publicznej

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ISOK
Wytyczne wynikające z przyjętej koncepcji oraz zakładanej funkcjonalności
ISOK, opisanych w Studium Wykonalności Projektu.
4. Wytyczne wynikające z zakładanej infrastruktury technicznej ISOK, w tym
wytyczne związane z:
• funkcjonalnością komponentów programowych ISOK
• zapewnieniem bezpieczeństwa
• niezawodnym funkcjonowaniem
• zarządzaniem zasobami sieciowymi
• usługami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi
5. Wytyczne wynikające z dokonanej identyfikacji eksploatowanych systemów
informacyjnych oraz krajowych projektów, realizowanych na potrzeby
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
3.

GŁÓWNE WYTYCZNE WYNIKAJĄCE Z IDENYFIKACJI
 Projektując rozwiązanie systemowe ISOK należy uwzględnić zidentyfikowane
potencjalne źródła informacji dla ISOK, w szczególności te instytucje bądź
grupy instytucji, które eksploatują systemy bezpośrednio lub pośrednio
związane z ISOK
 W procesie projektowania ISOK należy uwzględnić wnioski z prowadzonych
badań systemów informacyjnych oraz wykorzystać informacje
charakteryzujące zidentyfikowane systemy
 Należy zweryfikować planowany zakres współpracy ISOK z zewnętrznymi
systemami informacyjnymi, uwzględniając wytypowane do współpracy
systemy oraz zaproponowany zakres i kolejność nawiązywania tej współpracy
 Należy przeanalizować i poddać ocenie możliwość wykorzystania, jako
dodatkowe źródła informacji dla ISOK, produktów realizowanych równolegle
projektów, uwzględniając wskazane projekty oraz wnioski z prowadzonych
badań

UWARUNKOWANIA KOLEJNOŚCI DOŁĄCZANIA
SYSTEMÓW DO ISOK
 Pilność realizacji dołączenia systemu do ISOK, z punktu widzenia
bieżącego reagowania na zagrożenia, a w szczególności reagowania na
najpoważniejsze zagrożenia
 Możliwości stosunkowo szybkiego zaoferowania wartościowych
produktów
 Zainteresowanie bezpośrednich użytkowników ISOK produktami
dołączanych systemów
 Łatwość i szybkość realizacji dołączenia

KOLEJNOŚĆ DOŁĄCZANIA SYSTEMÓW DO ISOK

Krok 1

• Systemy Konsorcjantów (głównie IMGW)
w szczególności związane z zagrożeniami
powodziowymi

Krok 2

• Systemy głównych użytkowników ISOK,
istotne dla osłony przeciwpowodziowej

Krok 3

• Pozostałe systemy związane z osłoną
przeciwpowodziową

Krok 4

• Systemy wspierające podstawowe zadania
zarządzania kryzysowego w obszarze zagrożeń
ujętych w KPZK

Krok 5

• Systemy wspomagające realizację zadań KPZK

Krok 6

• Inne systemy usprawniające osłonę przed
nadzwyczajnymi zagrożeniami

PODSUMOWANIE
Przekazanie do odbioru Produktów P1.1 i P1.2 kończy realizację Zadania nr 2
 Przetworzenie, pozyskanej w ramach ankietyzacji, wywiadów i konsultacji, informacji
o systemach i projektach oraz wykorzystanie wiedzy zdobytej w prowadzonych
badaniach własnych, umożliwiło realizację Zadanie nr 2 pn.: Identyfikacja krajowych
systemów informacyjnych, zgodnie z przyjętymi założeniami
 Produkty opracowane w ramach Zadania nr 2:
 P1.
RAPORT z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych
 P1.1 KATALOG krajowych projektów realizowanych na potrzeby
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego istotnych dla ISOK
 P1.2 ZESTAW WYTYCZNYCH do projektowania ISOK wynikających
z wykonanej identyfikacji systemów informacyjnych
zostały wykonane zgodnie z kryteriami i tolerancjami określonymi w Opisach
Produktów
 Zadanie nr 2 zostało zrealizowane zgodnie z HRF projektu ISOK


LIDEROWI I POZOSTAŁYM KONSORCJANTOM
PROJEKTU ISOK
INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI
DZIĘKUJE ZA WSPÓŁPRACĘ
I ŻYCZY SUKCESÓW W REALIZACJI PROJEKTU

