
 
1. Nazwa firmy / osoba do kontaktu (numer telefonu, mail). 

Neptun Studio Maximilian Minta, neptunstudio.eu 
Maximilian Minta, +48503333263, max.minta@gmail.com 
 

2. Nazwa produktu / usługi. 

Wirtualna Straż Portu Gdynia - kompletny system do planowania akcji ratunkowych oraz szkoleń 
straży pożarnej Portu Gdynia. 
 

3. Opis funkcjonalności produktu / usługi. 
ZASTOSOWANIE: 

● Narzędzie do planowania i wizualizacji przebiegu akcji ratunkowych. 
● Trenażer szkoleniowy oraz wirtualne narzędzie egzaminacyjne. 
● Możliwość przeprowadzania treningów w czasie rzeczywistych z innymi oddalonymi od 

siebie jednostkami szkoleniowymi za pomocą szyfrowanego połączania internetowego. 
 
ZAKRES REALIZACJI: 

1. Przestrzeń wirtualna  wraz wysoko uszczegółowiony modelami 3D wszystkich budynków na 
terenie Portu Gdynia (z implementacją do VBS 4). 

2. Zaprogramowany kontent 3D do symulacji: 
a. STRAŻAK  
b. WYBRANY ELEMENT WYPOSAŻENIA STRAŻAKA  
c. WYBRANY POJAZD  

3. 2 interaktywne scenariusze akcji ratunkowej. 
 

Jeden ze scenariuszy ma symulować atak terrorystyczny, szkolenie ma być 
przystosowane do integracji szkolenia z innymi służbami (online). 
Symulacja ma być przystosowana do współpracy z rodzajami sił zbrojnych (powietrznych 
lub/i specjalnych). 
Scenariusz przewiduje potrzebę współpracy Straży Pożarnej z Siłami Zbrojnymi RP. 

 
 
Środowisko będzie dodatkowo przystosowane do pracy z wybranym headsetem VR. 
 



 

4. Rodzaj zaspokojenia potrzeb grupy docelowej i jej określeniem. 
Projekt ma na celu wdrożenie systemu szkoleniowego zgodnego z najnowszymi, światowymi 
standardami symulacji. 
 
Zintegrowany system umożliwia:  

● Przestrzenną analizę bezpieczeństwa. 
● Symulację akcji ratunkowej. 
● Szkolenie funkcjonariuszy straży pożarnej. 
● Egzaminowanie strażaków. 
● Zbieranie i analiza danych o szkoleniach. 

 
Podczas projektu zostanie nawiązana współpraca z innymi służbami mundurowymi. 
Działanie takie ma na celu walidację takiej potrzeby oraz wymianę doświadczeń. 
 
Wytworzony kontent może służyć innym celom niż szkolenia służb. 
 

5. Wskazanie cech innowacyjności rozwiązania produktowego/usługowego. 

Produkt wykorzystuje środowisko wirtualnej rzeczywistości Virtual Battlespace 4, 
jest to najnowsza wersja jednego z najpopularniejszych środowisk symulacyjnych uznanego przez 
NATO.  
 
System będzie zgodny ze standardami integracji symulacji rozproszonych (DIS/HLA). 
Podczas wykonywania projektu nastąpi integracja z innymi symulatorami/trenażerami służb 
mundurowych na terenie RP. 
 
Podczas prac dokonamy analizy zapotrzebowania na systemy bezzałogowe z rozbudowanymi 
elementami autonomii i sztucznej inteligencji z wykorzystaniem implementowanego świata 
wirtualnego.  
Zgodnie z założeniami, które opisałem w artykule pod tytułem;  
“Taktyka pracy w roju oraz jej implementacja w środowiskach wirtualnej rzeczywistości”  
będącego częścią wydania pt; 
“Wykorzystanie bezzałogowych platform powietrznych w operacjach na rzecz bezpieczeństwa 
publicznego ”  [str. 153], które wydało “Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy” w 2019 r. 
Do pobrania za darmo: https://bit.ly/3pUTdIN 


