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KONCEPCJA INFORMATYZACJI JEDNOSTEK
POLICJI
Streszczenie. W pracy przedstaw iono zagadnienia zw iązane z procesem inform a
tyzacji jednostki organizacyjnej służb adm inistracji specjalnych, a m ianow icie K o
mendy W ojewódzkiej Policji. Jednocześnie uwypuklone zostały problemy, jak ie
napotyka się przy próbie kom pleksow ego podejścia do tego zagadnienia w w arun
kach niestabilności założeń praw nych i organizacyjno-technicznych.

CONCEPTION OF COMPUTERIZATION OF POLICE UNITS
Sum m ary. In the article there w ere show n problem s connected with the process
of com puterization o f organizational unit o f special adm inistration serwice: Prow incial Police Department. A t the sam e tim e there w ere em phasized problem s w hich you
comeacross in the attem pt o f com plex treatm ent to this question in the conditions o f
unstability o f lawful and organizational-technical assumption.

KONZEPTION DER INFORMATISIERUNG DER POLIZEIEINHEITEN
Zusam m enfassung. Im A rtikel sind Problem e vorgestellt worden, die m it dem
Prozeß der Inform atisierung der O rganisationseinheit von Spezielladministration, d.h.
von W oiwodschaftspolizeikom m andantur verbunden sind. G leichzeitig sind auch
Schwierigkeiten unterstrichen worden, au f die man stößt, wenn man versucht, das
Problem in den Bedingungen der U nstabilität von Rechtsbestim m ungen und von
organisations-technischen Grundlagen kom plex zu betrachten.
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1. Wprowadzenie
Problematyka związana z tworzeniem i projetkowaniem System ów Inform atycznych ma
ju ż dość sporą bibliografię. Jednakże w znacznej m ierze ukierunkowana je st problem owo na
sektor gospodarczy, zw iązany z zarządzaniem przedsiębiorstwem, czyli całym kompleksem
zagadnień ekonom iczno-organizacyjnych. W idoczny jest tu niedostatek prac i publikacji
obejmujących kwestie tworzenia i projektowania system ów zw iązanych z całą sferą administracyjno-prawną w zakresie struktur państwowych.
Realizowane w chwili obecnej w naszym kraju systemy inform atyczne w sektorze
administracji państwowej budzą w iele polem ik dotyczących zasadności przyjętych rozwiązań.
Dlatego też celowe w ydaje się chociażby przedstaw ienie problemów, jakie „czyhają” na
projektantów tego typu system ów na przykładzie opracowywanej koncepcji Ogólnowojewódzkiego Systemu Inform atycznego Policji w ojew ództw a bydgoskiego.

2. Założenia ogólne systemu
Wynikają przede wszystkim z zadań statutow ych Policji wobec Państw a i Społeczeństwa
oraz uwarunkowań zewnętrznych (tj. powiązań z innymi organami państw owym i) i wewnę
trznych (tj. struktury organizacyjnej samej Policji i uwarunkowań międzystrukturalnych). Są
to:
a) wspomaganie realizacji zadań zw iązanych z zapobieganiem i zw alczaniem przestę
pczości oraz w ykrywaniem spraw ców przestępstw,
b) wspomaganie działań i akcji policyjnych z zakresu ratownictwa, zw iązanych z zaist
nieniem katastrof w ruchu lądowym, powietrznym , wodnym czy też klęsk żywioło
wych (powodzie, bardzo duże pożary, itp.),
c) podatność na zmiany uwarunkow ań praw nych, reorganizacje struktur, zarówno
swoich własnych, jak i państwowych, np.: nowy podział adm inistracyjny kraju,
d) wysoki stopień odporności na różnego rodzaju zakłócenia czy też próby ingerencji
z zewnątrz,
e) zapewnienie odpow iednich poziom ów dostępów dla użytkowników system u w zależ
ności od ich uprawnień,
f)

zapewnienie w łaściw ego poziom u niezawodności poszczególnych elem entów systemu
dla zapewnienia ciągłej pracy w każdej sytuacji (dot. to rów nież sytuacji związanych
ze stanem wyjątkowym czy w ojennym ),

g) łatwość modyfikowania wynikająca z postępu technologicznego,
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h) zapewnienie płynnego przechodzenia z dotychczasow ych rozw iązań inform atycznych
na docelowe.

2.1. Uwarunkowania wewnętrzne
Należy je rozpatryw ać w kilku płaszczyznach, tj.:
a) przestrzennej - dotyczącej struktury terytorialnej jednostek Policji (komendy rejono
we, komisariaty, posterunki),
b) funkcjonalnej - przedstaw iającej strukturę merytoryczną, czyli związaną z w yko
nywanymi zadaniami przez poszczególne komórki, np.: ruch drogowy, prewencja,
kryminalistyka, finanse, kadry, itp.,
c) technologicznej - dotyczącej kwestii związanych z dokum entow aniem pracy, grom a
dzeniem, przetwarzaniem uzyskiw anych informacji oraz wymiany informacji między
własnymi strukturam i, a uw arunkow anym i różnorodnymi aktami prawnymi czy to
wewnątrzresortowymi, pozaresortow ym i, czy też międzynarodowymi,
d) technicznej - odnoszącej się do sfery fizycznej realizacji wymiany inform acji, tj.
zasobów środków telekom unikacyjnych i teleinformatycznych.
Uwarunkowania te zarówno w płaszczyźnie przestrzennej, funkcjonalnej, jak też tech
nicznej w zakresie środków telekom unikacyjnych są praktycznie obecnie jeszcze mało
podatne na m odyfikacje z punktu w idzenia szczebla w ojew ódzkiego z uwagi na takie a nie
inne uprawnienia Komendanta W ojew ódzkiego w tym zakresie, czy też uwarunkow ania
finansowe.

2.2. Uwarunkowania zewnętrzne
Wynikają z umiejscowienia i roli Policji w ogólnopaństwowcj strukturze adm inistracyj
nej. Składają się nań relacje m iędzy Policją a organami należącymi do struktury M inister
stwa Spraw W ewnętrznych, tj. Urzędem Ochrony Państwa, Strażą Pożarną, Strażą G raniczną
z jednej strony, a z drugiej zaś relacje między Policją a innymi organami adm inistracyjnym i.
Jednocześnie relacje te w zależności od zakresu współpracy generują różnego typu strum ie
nie przepływu danych zróżnicow ane dodatkowo w zależności od podległości terytorialnej.
Na relacje Policji z innymi organam i adm inistracyjnym i nakładają się dodatkow o trzy
warunki:
-

zakaz udzielania przez Policję inform acji o obywatelu uzyskanych w czasie w ykony
wania czynności operacyjno-rozpoznaw czych osobom lub instytucjom innym niż sąd
i prokuratura,
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-

Policja m oże uzyskiw ać informacje, w tym także tajne i poufne, grom adzić je, spraw
dzać i przetwarzać,

-

Policja w toku w ykonyw ania czynności służbow ych m a obow iązek respektowania
godności obywateli oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

D o organów adm inistracyjnych należą m iędzy innymi:
-

instytucje podległe M inisterstwu Sprawiedliwości,

-

organa adm inistracji lokalnej, a wśród nich Straż M iejska,

-

organa w ojskow e wym iaru spraw iedliw ości i porządkowe (żandarmeria),

-

służby porządkow e typu straż przemysłowa, straż leśna, służba ochrony kolei, straż
rybacka, itp.,

-

organa tzw. policji skarbowej.

Relacje Policji z pow yższym i organami nie są oczyw iście relacjami trwałym i, zmieniają
się w czasie w zależności od następujących unorm ow ań prawnych, reorganizacji administra
cji państwowej, itp.

3. Aspekty projektowo-realizacyjne koncepcji informa
tyzacji jednostek policyjnych woj. bydgoskiego
Przedstawione powyżej założenia oraz uw arunkow ania w ew nętrzne i zew nętrzne dają
pewien bardzo ogólny zarys system u w idziany niejako z zew nątrz. O czywiście należy mieć
na uwadze fakt, iż założenia te oraz uw arunkow ania są na bardzo niskim poziom ie szczegó
łowości.
Istotną rzeczą rzutującą na proces tworzenia tego typu systemu czy - inaczej mówiąc
- na przyjęcie pewnej strategii jego tworzenia je st konieczność zharm onizow ania potrzeb
inform acyjnych użytkowników z m ożliw ościam i techniczno-technologicznym i, a te z kolei
z uwarunkowaniami finansow ym i i czasowym i. O becnie w ydaje się to w ręcz czystą abstrak
cją i teoretycznym dogmatem . Tym bardziej iż system ten postrzegany z jednej strony jako
funkcjonalnie spójna całość, w rzeczyw istości będzie się składał z w ielu podsystemów
w zajem nie się zazębiających i przenikających, przeznaczonych do w spom agania konkretnych
zadań, tj.:
-

podsystem wspierania akcjami policyjnym i (tzw. system dowodzenia);

-

podsystemy wspierające procesy decyzyjne kierow nictw a poszczególnych jednostek;

-

podsystemy ew idencyjno-inform acyjne;

-

podsystemy w spom agające procesy w ykrywcze;
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-

podsystemy dające w spom aganie, np. z zakresu nauk prawnych;

-

podsystem inform acji o terenie, itp.
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Ważnym zadaniem je st w ięc um iejętne wyspecyfikowanie, na podstaw ie zadań stojących
przed poszczególnymi komórkam i, obszarów poszczególnych podsystem ów i ich w zajem 
nych powiązań i zależności.
Kolejną kw estią je st zdefiniow anie w arstw realizacyjnych potrzebnych do całościowej
realizacji danego podsystem u (dot. to w arstw y inform acyjnej, system u, technicznej, organiza
cyjnej), a następnie nałożenie odpow iadających sobie warstw poszczególnych podsystem ów
w celu wykrystalizowania pewnego obrazu całościow ego w ram ach system u w ojew ódzkiego.
W celu właściwej oceny skali realizow alności danego podsystem u konieczne jest zdefinio
wanie poszczególnych w arstw na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej, tj.
określenie m.in.:
-

jakiego typu sprzęt kom puterowy pow inien być użyty;

-

jaki system czy system y operacyjne pow inny być w ykorzystywane;

-

jaką architekturę przetw arzania należałoby przyjąć;

-

jakiego rodzaju łącza transm isji danych (m edia) powinny być w ykorzystane (zasadni
cze, awaryjne);

-

jaka powinna być topologia sieci w ram ach danego podsystem u, jak pow inna być
powiązana ze szkieletem zasadniczym system u wojewódzkiego;

-

jakim narzędziem lub narzędziam i pow inno być realizow ane oprogram owanie;

-

jakiego rodzaju System Zarządzania Bazą D anych należałoby w ybrać, czy miałby to
być tylko jeden system czy m oże kilka dedykow anych do realizacji konkretnego
zadania, podsystem u;

-

jakie rodzaje zabezpieczeń i na jakich płaszczyznach powinny być stosowane, jakiego
rodzaju kody szyfrow e pow inny być w ykorzystyw ane do przesyłania inform acji o
charakterze tajnym.

Jest to tylko część pytań, które pow inny być w zależności od rozpatryw anego podsyste
mu bardziej uszczegółow ione.
Kwestią niew ątpliw ie w ażną z punktu w idzenia tworzenia nie tylko tego typu system ów
jest odpowiedzenie sobie na pytanie - na ile zastosow ane rozw iązania m ogą być przestarzałe
w związku z w ejściem do użytku now ych rozw iązań technologicznych.
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4. Uwagi końcowe
Podsum owując przedstawiony pakiet problem ów, które pojawiły się w trakcie tworzenia
Koncepcji W ojew ódzkiego System u Inform atycznego i prób odpow iedzenia na niektóre tylko
pytania przedstaw ione powyżej, ze skruchą trzeba stwierdzić, iż w ielokrotnie autorzy tego
opracowania borykali się z problem em dotarcia do rzetelnych inform acji o interesujących ich
kwestiach, czy też w eryfikacją sprzecznych opinii o danym rozwiązaniu, czy produkcie.
W ielokrotnie mieli oni w rażenie, iż „porwali się z m otyką na słońce”.
Jednakże św iadom ość potrzeby budow ania spójnego logicznie i funkcjonalnie systemu
informatycznego Policji oraz uwidaczniająca się praktycznie z dnia na dzień konieczność
efektywnego wspom ożenia pracy Policji, „ciepłe” spojrzenie bezpośrednich przełożonych na
poczynania autorów sprawiło, iż tkwili oni w tym „szaleństwie”.
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Abstract
The article com prises an attem pt to show the w hole conception o f (com puterization) o f
organizational units o f special adm inistration - Police - in the scale o f procince. In the first
part there were characterized outside and inside conditions o f police units, and subsequent to
this canals o f inform ation exchange.
In the second part there was undertaken an attempt od qualification critical conditions
and the most im portant features which should be discharged by certain elem ents o f provin
cial computer system in the Police. Because the activities o f the Police are specific ones and
there is a necessity o f effective and quick activity in the extrem e conditions, there is a
necessity o f qualification the right requirem ents for certain elements: utensil, network,
programme and even organizational ones.

