
  

      

 

 

 
Samorządowy Informator SMS Sp. z o. o.  
ul. Elementarzowa 19, 51-169 Wrocław                         
www.sisms.pl, tel. 71/750-47-00, fax. 71/750-47-01  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej KRS 0000314727,  
Kapitał zakładowy  50 000 PLN,  NIP 895-193-26-64   
 

 

BEZPIECZNA GMINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA I BEZPIECZEŃSTWO  

DLA MIESZKAŃCÓW  NASZEJ GMINY 

 

http://www.sisms.pl/


  

      

 

 

 
Samorządowy Informator SMS Sp. z o. o.  
ul. Elementarzowa 19, 51-169 Wrocław                         
www.sisms.pl, tel. 71/750-47-00, fax. 71/750-47-01  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej KRS 0000314727,  
Kapitał zakładowy  50 000 PLN,  NIP 895-193-26-64   
 

 

 
Szanowni Państwo, 
 

               Dziękujemy za zainteresowanie systemowym rozwiązaniem, które oferuje Samorządowy Informator SMS  

Sp. z o. o. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, składamy ofertę na świadczoną przez nas usługę, która jest 

ściśle powiązana z potrzebami bieżącymi oraz perspektywicznymi Jednostek Samorządu Terytorialnego. Poniżej 

przedstawiamy obecne funkcjonalności Systemu SISMS oraz informacje pozwalające zapoznać się z rozwiązaniami 

prawnymi oraz technicznymi proponowanego rozwiązania. 

 

1. Funkcjonalności Systemu SISMS 
 

I. Lokalne zarządzanie kryzysowe 

 System lokalnego ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach życia, zdrowia i mienia (SISMS) 

 Możliwość wysyłania komunikatu z jednego telefonu GSM o natychmiastowej ewakuacji 

 Komunikacja w zakresie likwidacji skutków kataklizmów i wydarzeń kryzysowych 

 Współpraca z policją, strażą pożarną i strażą miejską w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa 

W ramach rozwiązania podnoszącego bezpieczeństwo, System SISMS gwarantuje nieprzerwany przez 

24h/dobę dostęp do panelu administracyjnego z dowolnego komputera z dostępem do sieci Internet.  

W sytuacji, gdyby osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie miały takiego dostępu, istnieje możliwość 

natychmiastowego powiadomienia mieszkańców przy pomocy tzw. „czerwonego telefonu”. 

 

II. Moduł poszukiwania osób zaginionych 

W przypadku, gdyby na terenie Gminy doszło do zaginięcia, zwłaszcza dziecka lub osoby starszej, istnieje 

możliwość natychmiastowego wysłania do mieszkańców wiadomości SMS z rysopisem poszukiwanej osoby. 

W ramach modułu poszukiwania osób zaginionych, do wiadomości SMS załącza się link do dedykowanej dla 

telefonów komórkowych mobilnej strony internetowej, na której zawrzeć można zdjęcie poszukiwanej osoby 

oraz szerszy opis. 

 
III. Aktywne informowanie o sprawach ważnych i pilnych 

 Planowane wyłączenia i awarie sieci wodociągowej, energetycznej, ciepłowniczej 

 Informacje związane z remontami, oddaniem nowych dróg i ulic 

 Bezpłatne badania, szczepienia 

W zakresie przekazywania powyższych informacji, do Systemu SISMS można włączyć, jako zewnętrznych 

administratorów, osoby ze spółek i zakładów gminnych. 

Spółki będące odrębnymi podmiotami wysyłają informacje na własny koszt (rozliczają się z firmą SISMS  

Sp. z o.o.) na podstawie zawartej umowy, a koszty informowania nie obciążają budżetu. 
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IV. Informowanie mieszkańców o ważnych wydarzeniach i imprezach 

 Zapraszanie na imprezy i uroczystości gminne 

 Zapraszanie na zawody sportowe, przetargi 

 

V. Zarządzanie komunikacją wewnętrzną 

System SISMS daje możliwość dowolnego skonfigurowania schematu komunikacji wewnętrznej w ramach 

struktur gminnych, w szczególności z uwzględnieniem członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Rozwiązanie daje także możliwość utrzymywania odpowiednich kontaktów z wyselekcjonowaną grupą media 

oraz z innymi miastami i gminami, których zagrożenie może dotyczyć. W ramach rozwiązań podnoszących 

bezpieczeństwo, istnieje także możliwość równoległej komunikacji drogą e-mail z osobami włączonymi  

w grupy wewnętrzne. 

 

 
 

VI. Komunikacja dwukierunkowa 

System SISMS daje także szerokie możliwości w zakresie komunikacji dwukierunkowej. 

 Pytania otwarte (o wyrażenie opinii) skierowane do mieszkańców 

 Sondaże w ramach pytań z ograniczonym wyborem odpowiedzi 

 Zgłoszenia od osób głuchoniemych, które trafiają do służb (Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna) 

  

VII. Czasowa rejestracja turystów 

W ramach Systemu SISMS istnieje możliwość wydzielenia dedykowanych grup odbiorców wiadomości 

skierowanych do osób odwiedzających Gminę. Dzięki temu, osoby te będą mogły otrzymywać wiadomości 

przez okres, w jakim pozostawać będą na terenie Gminy. W systemie turystycznym będą zawsze aktualne 

numery telefonów turystów, a baza nie będzie utrzymywała nieaktualnych danych. 
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Poniżej przedstawiony schemat pokazuje przykładowe rozwiązanie komunikacji w Gminie. Uwzględniona została 

współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, jak również spółkami i zakładami gminnymi. 

 
 
 
 

Dzięki swym funkcjonalnością oraz zabezpieczeniom, wdrożenie Systemu SISMS pozwala na spełnienie wymogów 

ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, w szczególności artykułu 20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aspekty prawne 
 

SISMS jest obecnie jedynym profesjonalnym systemem w Polsce, który jest wyspecjalizowany do obsługi JST 

z uwzględnieniem wszystkich rozwiązań systemowych, funkcjonalnych oraz prawnych obowiązujących JST w Polsce, 

w szczególności: 

 ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z aktami wykonawczymi, 

 ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

 ustawę z dnia  26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  

 wymagania GIODO zgodnie z normą PN-I-13335-1 oraz PN-ISO/IEC 17799, 

 

Art. 20. 
1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy (miasta) realizację 
następujących zadań: 
1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w 
sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 
informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; 
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 
ostrzegania ludności; 
4) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i 
humanitarne; 
6) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 
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W przypadku, gdyby dane osobowe pozyskiwał i przetwarzał Urząd, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych, należy precyzyjnie zdefiniować miejsce przetwarzania danych, co ogranicza możliwość wysyłania 

ostrzeżeń tylko do ściśle określonego miejsca w urzędzie, należy także zgłosić do GIODO powiązania systemu 

teleinformatycznego (wymóg w przypadku korzystania z sieci publicznej, jaką jest Internet). Taka sytuacja nie daje 

możliwości włączania zewnętrznych administratorów, na przykład PSP, po godzinie pracy Urzędu. Jest to bardzo 

poważne ograniczenie prawne w zakresie miejsca wysyłania wiadomości do mieszkańców. Dzięki naszym 

rozwiązaniom uniknęliśmy takich ograniczeń z jednoczesnym zachowaniem wymogów ustawowych, dzięki temu 

system jest w pełni mobilny. 

 
 

 

3. Bezpieczeństwo informatyczne 
 
Bardzo ważnym rozwiązaniem jest pełna redundancja systemu SISMS, czyli niezależność od braku prądu, 

przerwania światłowodu lub przerwy w działaniu jednego z operatorów GSM. System SISMS zapewnia pełną 

redundancję niezależnie od lokalnych przerw w dostawach mediów do Urzędu. Jest to absolutnie fundamentalne 

rozwiązanie, wymagane w celu zachowania nieprzerwanej ciągłości pracy systemu do Zarządzania Kryzysowego.  

To również różnicuje nas od jakichkolwiek systemów wykorzystywanych do potrzeb komercyjnych.  

 

 
Przedstawiony powyżej schemat pokazuje w sposób ogólny rozwiązanie techniczne Systemu SISMS. Jest ono 

na tyle skuteczne, że gwarantuje wydajność wysyłki wiadomości na poziomie 2 700 SMS/sek. oraz nie jest poddawane 

wpływowi przeciążeń sieci GSM na terenie Gminy. Rozwiązanie to w szczególności doceniają jednostki Państwowej 

Straży Pożarnej, które wykorzystują System SISMS do celów operacyjnych. 

 
 
 
 

http://www.sisms.pl/


  

      

 

 

 
Samorządowy Informator SMS Sp. z o. o.  
ul. Elementarzowa 19, 51-169 Wrocław                         
www.sisms.pl, tel. 71/750-47-00, fax. 71/750-47-01  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej KRS 0000314727,  
Kapitał zakładowy  50 000 PLN,  NIP 895-193-26-64   
 

 

 

4. System SISMS, a usługi wysyłania wiadomości SMS 
 

Poniżej przedstawiamy zasadnicze różnice systemu SISMS w stosunku do usług oferowanych przez inne 

podmioty: 

 

ZASADNICZE WYMOGI I FUNKCJONALNOŚCI SISMS INNE 

System skierowany tylko i wyłącznie dla administracji rządowej i samorządowej TAK NIE 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników końcowych (założona księga GIODO) TAK NIE 

Regulaminy dla Użytkowników (mieszkańców) zamieszczone na stronach www TAK NIE 

Możliwość włączenia administratorów zewnętrznych (np. wodociągi) TAK NIE 

Możliwość połączenia systemu z PSP, PCZK, WCZK TAK NIE 

Wysoka wydajność systemu (2700 SMS/sekundę) TAK NIE 

Pełna niezależność energetyczna, światłowodowa TAK NIE 

Pełna niezależność operatorska (brak problemu przeciążenia sieci) TAK NIE 

Czerwony telefon do natychmiastowej reakcji bez połączenia z Internetem TAK NIE 

Komunikacja dwukierunkowa z osobami głuchoniemymi TAK NIE 

Możliwość ciągłego rozbudowywania systemu TAK NIE 

Pełna identyfikacja numeru przychodzącego do odbiorcy TAK NIE 

Badania opinii publicznej, przeprowadzanie sondaży TAK NIE 

Dedykowana dla turystów grupa umożliwiająca tzw. czasową rejestrację TAK NIE 

Bogate doświadczenie we wdrożeniu systemu SISMS do Zarządzania Kryzysowego w JST 268 JST ??? 

 
Informacje zamieszczone w powyższej tabeli jednoznacznie stwierdzają, iż system SISMS działając we 

współpracy m.in. z WCZK, PCZK, PSP jest systemem kompletnym i wyspecjalizowanym do Zarządzania Kryzysowego.  

 

  

Pragniemy także zwrócić uwagę, iż System SISMS został zaprezentowany w 

raporcie Dobrych Praktyk przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Administracji i 

Cyfryzacji. Warto przytoczyć zwłaszcza jedno sformułowanie zawarte w ww. raporcie, iż 

Dzięki skorzystaniu z usług firmy zewnętrznej, która spełniała kryteria wynikające z 

przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, zaangażowanie Urzędu Gminy Besko 

sprowadziło się zasadniczo do ustalenia szczegółów technicznych co do tego, jakiego 

rodzaju informacje będą przesyłane przez system, ile będzie wyszczególnionych grup 

docelowych i jak będą one liczne, ilości sms-ów w abonamencie, itp. Jest to kolejne 

potwierdzenie zasadności wprowadzania Samorządowego Informatora SMS w miastach i 

gminach, m.in. ze względu na pełne zabezpieczenie prawne i techniczne. 
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5. Mobilna strona internetowa SIWWW 
 

System Samorządowy Informator WWW w sposób kompleksowy rozwiązuje potrzeby nowoczesnej 

komunikacji z mieszkańcami i turystami odwiedzającymi Gminę. 

 

System SIWWW sprawdza się doskonale w szczególnych przypadkach poszukiwania osób zaginionych. Na 

mobilnej stronie można zmieścić zdjęcie i pełen rysopis poszukiwanego dziecka czy osoby dorosłej,  

a w wiadomości SMS z informacją o zaginięciu podać bezpośredni link. 

 

 System Samorządowy Informator WWW to mobilny serwis informacyjno - promocyjny w telefonie 

komórkowym, oparty o zaawansowany system umożliwiający zamieszczanie na dedykowanych stronach WWW treści 

redagowanych przez pracowników Urzędu w wybranych serwisach informacyjnych. SIWWW zapewni mieszkańcom i 

turystom nieprzerwany, 24 godzinny dostęp do najaktualniejszych informacji z Państwa mobilnego serwisu 

informacyjno – promocyjnego. Dla zainteresowanych dostęp do serwisu informacyjno-promocyjnego jest bezpłatny. 

Opłata dotyczy jedynie ilości ściągniętych danych. Koszt ponoszony przez użytkownika systemu uzależniony jest od 

operatora sieci, z której korzysta. 

 

 

W większości telefonów komórkowych jest możliwe przeglądanie stron internetowych. Jedyne ograniczenie 

funkcjonalne wynika ze sposobu, w jaki konkretna strona wyświetla się w mobilnej przeglądarce. Większość portali 

internetowych systemowo nie jest dostosowana do wyświetlania w 

czytelny sposób swojej zawartości na telefonach komórkowych. 

Obecne, rozbudowane strony internetowe w oknach przeglądarek 

telefonów komórkowych wyświetlają się tak, jak w przeglądarkach 

komputerowych, co powoduje, iż użytkownicy muszą w bardzo 

niewygodny sposób nawigować po stronie, albo po prostu rezygnują z 

jej przeglądania. Warto dodać także, iż standardowe strony wymagają 

pobrania najczęściej kilku MB danych ze względu na elementy graficzne, 

co powoduje, iż bardzo długo się ładują na urządzeniach przenośnych, 

które nie są wyposażone w tak szybkie łącza. 

SIWWW nie wymaga instalowania aplikacji na telefonach 

komórkowych. Dostęp do mobilnych stron odbywa się przez 

przeglądarkę, a prawidłowe wyświetlanie jest zapewnione niezależnie 

od systemu operacyjnego. 

 

Propozycja SIWWW  zakłada udostępnienie wszystkich informacji w formie dostosowanej do telefonów 

komórkowych, a więc jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom obecnych odbiorców komunikatów. 
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6. Referencje Systemu SISMS 
 

Poniżej przedstawiamy Państwu dla przykładu kilka funkcjonujących w systemie SISMS instytucji: 

Poznań, Łódź, Sosnowiec, Gliwice, Legnica, Skawina, Sandomierz, Tarnobrzeg, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 

Paczków, Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Wałbrzych, Świdnica, Bolesławiec, Lubliniec, Powiat Chrzanowski, Bystrzyca 

Kłodzka, Brzeg Dolny, Jelcz-Laskowice, Pokój, Ostrów Wlkp., Tułowice, Gogolin, Dobrzeń Wielki, Lubliniec, Żmigród, 

Trzebnica, Gubin, Zgorzelec, Krosno Odrzańskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Międzyrzecz, Komorniki, Goleniów,  

i wiele innych…… 

System posiada również Straż Miejska, Ratownictwo Chemiczne SPOT, PCC Rokita S.A. , Policja oraz Jednostki 

Państwowej Straży Pożarnej, które wykorzystują system do celów bojowych poprzez alarmowanie OSP.  System SISMS 

był wykorzystywany przez PSP Zielona Góra w trakcie ewakuacji 6500 osób w Zielonej 

Górze związanej z wybuchem kuchenek gazowych. 

System SISMS został doceniony w Poznaniu gdzie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

otrzymał nagrodę „Białej Pyry” za szybką i bezpośrednią informację z mediami podczas powodzi w 2010 roku. 

 Dodatkowo mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż 

Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o. zajął II miejsce w Konkursie 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na innowacyjną e-usługę w 

2009 roku, który był organizowany pod 

patronatem MSWiA.  

 
 

Za wprowadzenie rozwiązania oferowanego przez SISMS Sp. z o.o., Przewozy 

Regionalne Sp. z o.o. otrzymały Nagrodę Jakość Roku 2011 

 

 

Na kolejnych stronach prezentujemy Państwu wybrane referencje, otrzymane od Miasta Poznania, 

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Państwowej Straży Pożarnej, które potwierdzają zasadność 

stosowania Systemu SISMS. 

 

Żywimy wielką nadzieję, że Państwa Urząd dołączy do grona innowacyjnych Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w Polsce, które wdrażając system informatyczny SISMS w sposób zasadniczy podnoszą, jakość 

komunikacji bezpośredniej z mieszkańcami oraz turystami.  
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