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J esteśmy już z Wami 21 lat i tak, jak świat nie stoi w miejscu, 
tak i my pragniemy zmieniać się, odpowiadając na potrze-
by rynku i na zmiany w branży.

Na przestrzeni lat nasz tytuł ewoluował, tak jak ewoluowała 
branża security w Polsce. Zmieniali się redaktorzy naczelni, każdy 
z nich wnosił ciekawe pomysły, niektóre koncepty były kontynu-
owane przez następców, tytuł został wzbogacony takimi projek-
tami, jak szkolenia i konferencje, w tym nasz sztandarowy projekt 
dla służb: „Securitech”.

I oto doszliśmy do kolejnego etapu, w którym uznaliśmy, 
że jest to czas i miejsce na nową zmianę. Chciałabym powitać 
i przedstawić Państwu nowego Redaktora Naczelnego – Pana 
Roberta Mościckiego, związanego przez całe swoje zawodowe 
życie z Bezpieczeństwem. Pan Robert Moscicki zgodził się po-
prowadzić nasz tytuł, który również ulegnie zmianie: od nowego 

2020 roku będziemy nazywać się „Ochrona i Bezpieczeństwo”, 
a pod obecną nazwą pozostaniemy do końca bieżącego roku 
z wydaniami: 5/2019 i 6/2019.

Przy okazji zmian chciałabym w tym miejscu podziękować 
dotychczasowym redaktorom naczelnym, którzy przez 21 lat 
tworzyli historię Ochrony Mienia i Informacji: P. Stefanowi Siudal-
skiemu, P. Andrzejowi Popielskiemu, Pani Barbarze Kocjan, P. To-
maszowi Serafinowi i Panu Krzysztofowi Surdykowi, a nowemu 
redaktorowi naczelnemu życzę sukcesu w kierowaniu tak zacnym 
tytułem oraz życzliwego przyjęcia ze strony całej branży.

Katarzyna Polesińska
Prezes Grupy Wydawniczej

Euro-Media, MediaFachowe

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele 
Ochrony Mienia i Informacji….

p ozwolicie Państwo, 
że artykuł wstęp-
ny rozpocznę od 

przedstawienia pewnej 
historii. W sierpniu br. 
właścicielka wydawnic-
twa podczas spotkania 
w Lotniczej Akademii Woj-
skowej zaproponowała, 
abym rozważył podjęcie 
wyzwania polegającego 
na przejęciu obowiązków 
redaktora naczelnego 
„Ochrony Mienia i Infor-
macji”. Po przedstawieniu 
historii tytułu zapropono-
wała także, abym przygo-
tował na nowo tematykę 
kolejnych numerów tj. 5 
i 6 oraz wytypował listę 
tematów, które powin-
ny zostać opublikowane 
w nadchodzącym roku. Po 
dłuższym zastanowieniu, 

a także po analizie potrzeb rynku ochrony i bezpieczeństwa oraz 
dostępności autorów, którzy zechcieliby w przyszłej tematyce 
dzielić się z czytelnikami swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem, 
zdecydowałem się podjąć to niełatwe wyzwanie. 

Przed przedstawieniem tematyki publikowanej w zredago-
wanym w wyniku powyższego  zdarzenia numerze wypada mi 
napisać kilka słów o sobie. Jestem absolwentem Wyższej Szko-
ły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Warszawskiego/Wydzia-
łu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Akademii Obrony 
Narodowej/Wydziału Lotnictwa. Ukończyłem także kurs ICAO/
EASTI w Brukseli w zakresie zarządzania ochroną lotnictwa cy-
wilnego, posiadałem uprawnienia osoby odpowiedzialnej za 
ochronę w podmiotach prowadzących lotniczą działalność, au-
dytora wewnętrznego i instruktora w zakresie ochrony lotnictwa 
cywilnego. Ponadto ukończyłem kurs członków rad nadzorczych, 
jak również posiadam wiele innych kompetencji i uprawnień po-
zwalających mi realizować liczne, złożone, a także wymagające 
odpowiedzialności obowiązki. 

Z ochroną i bezpieczeństwem jestem nieprzerwanie związa-
ny prawie od początku mojej 40-letniej kariery zawodowej. Swoje 
największe doświadczenia w praktycznym wykorzystywaniu no-
wych technologii jak i nowatorskich rozwiązań organizacyjnych 
zdobywałem na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. Ponadto 
współpracowałem i współpracuję w charakterze niezależnego 

Szanowni Czytelnicy, 
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eksperta z największymi i najbardziej nowoczesnymi przedsię-
biorstwami, w których świadomość dotycząca standardów i do-
brych praktyk w zakresie stosowania ochrony i bezpieczeństwa 
była i jest nadal na najwyższym poziomie. Utrzymuję też aktyw-
ny kontakt ze środowiskiem ekspertów, analityków, prawników, 
ośrodkami naukowymi specjalizującymi się w dziedzinach zwią-
zanych z szeroko rozumianą ochroną i bezpieczeństwem, jak też 
analizą zagrożeń terrorystycznych. 

Podejmując wyzwanie związane z przejęciem obowiązków 
redaktora naczelnego „Ochrony Mienia i Informacji”, postawiłem 
sobie za cel przekazywanie branży informacji i porad w zakresie 
stosowanych nowych technologii, regulacji prawnych, zagrożeń, 
organizacji i zarządzania, szkoleń, wyników analiz instytucji ba-
dawczych i ośrodków naukowych, a także przekazywania infor-
macji o bieżących wydarzeniach, istotnych dla działalności rynku 
ochrony i bezpieczeństwa. 

Piąty tegoroczny numer naszego dwumiesięcznika poświę-
cony został, zgodnie z analizą potrzeb rynku, a także dostępno-
ścią autorów, zagadnieniom związanym z ochroną i bezpieczeń-
stwem przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach, 
których ochrona i bezpieczeństwo jest wymagane regulacjami 
prawnymi lub stanowi gwarancję zachowania wypracowanej po-
zycji na coraz bardziej wymagającym rynku. 

Tak jak na wstępie wspomniałem, w tym wydaniu rozpoczy-
namy cykle artykułów dotyczących porad prawnych dla przedsię-
biorców. Pierwszy artykuł z tego cyklu dotyczy tematu, jakim jest 
postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów między przedsię-
biorcami. Autorka w bardzo jasny i przystępny sposób opisuje 
dość niedoceniany sposób dochodzenia należności od dłużnika 
w ramach sądownictwa arbitrażowego.  W ramach problematyki 
ochrony lotnictwa cywilnego wyjaśniamy niektóre zawiłości obo-
wiązujących regulacji, wskazując korzyści dla podmiotów z po-
siadania systemu wewnętrznej kontroli jakości w działalności 
Znanych Dostawców Zaopatrzenia Portu Lotniczego i Znanych 
Dostawców Zaopatrzenia Pokładowego. Przedstawiamy pierw-
szy artykuł z cyklu kompendium wiedzy dla security managera 
– wyzwanie, jakie będzie niosła za sobą zmiana regulacji dot. 
sprawdzenia przeszłości w ochronie lotnictwa cywilnego. Zapo-
znajemy czytelników z bardzo ciekawą koncepcją rozszerzenia 
analiz ryzyka operacyjnego w porcie lotniczym, zarówno w za-
kresie zarządzania ryzykiem ochrony przed aktami bezprawnej 
ingerencji, jak i bezpieczeństwa operacyjnego. 

Omawiamy też jakże istotny problem związany z coraz czę-
ściej odnotowywanymi wyciekami danych. Wskazujemy także 
korzyści wynikające z profesjonalnego audytu bezpieczeństwa 
obiektu jako doskonałego narzędzia służącego do wykrycia luk 
lub niedoskonałości  w posiadanym systemie ochrony i bezpie-
czeństwa. Sygnalizujemy, jak ważne jest posiadanie strategii 
bezpieczeństwa w biznesie jako lekarstwa na przeciwdziałanie 
porażkom oraz marnotrawienie sił i środków podmiotu. Doradza-
my, jak planować i organizować prawidłową ochronę w wielopo-
wierzchniowych placówkach handlowych – miejscach częstych 
ataków.  Na początku nowego cyklu artykułów przypominamy 
o wadze świadomości antyterrorystycznej przedsiębiorcy wobec 
nowych wyzwań, związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, 
a w szczególności o nowych obowiązkach podmiotów, wyni-
kających  z obowiązujących regulacji prawnych. Informujemy 
o nowych technologiach w ochronie i bezpieczeństwie. W za-
kresie wykorzystywania nowych technologii, w kontekście coraz 
częściej przekazywanych informacji o występujących pożarach 

wieloobszarowych, autor opisuje skuteczne próby używania do 
gaszenia pożarów bezzałogowych statków powietrznych. 

Także w odpowiedzi na publikowane informacje o przypad-
kach nie do końca możliwych do wyjaśnienia prób samobójczych 
oraz samobójstw osób osadzonych w Aresztach Śledczych oraz 
Zakładach Karnych, podjęto problematykę dozoru wizyjnego 
w systemie penitencjarnym. Szczególną uwagę skierowano na 
wykorzystywania monitoringu, który po zmianie systemu dozo-
ru oraz doprecyzowaniu regulacji prawnych mógłby skutecznie 
przeciwdziałać tym przypadkom. Ponieważ podniesiony temat 
jest złożony i wielowątkowy, opublikowany artykuł stanowi po-
czątek cyklu podejmującego tematykę monitorowania niebez-
piecznych zachowań osadzonych. 

Kontynuując serię artykułów autorstwa grupy specjalistów 
z Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 
Państwowego Instytutu Badawczego im. Józefa Tuliszkowskie-
go poświęconej certyfikacji systemów i urządzeń stosowanych 
w ochronie przeciwpożarowej przedstawiamy artykuł przybliża-
jący proces dotyczący krajowej certyfikacji wprowadzanych do 
obrotu systemów sygnalizacji pożarowej. 

Publikujemy także artykuły i wywiady kilku przedsiębiorców, 
firm Satel, SCHRACK, BOSCH.  

Poza tym przedstawiamy materiał z wydarzenia, jakim była 
Konferencja Securitech & Defense w Lotniczej Akademii Wojsko-
wej w Dęblinie, zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa 
Narodowego i Logistyki LAW wspólnie naszym wydawnictwem. 

Konferencja odbywała się pod patronatami: Ministerstwa 
Infrastruktury, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Cy-
fryzacji oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 

Zgromadziła prelegentów reprezentujących Ministerstwo 
Cyfryzacji, Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w War-
szawie, Straż Graniczną, Siły Powietrzne, Policję, Lotniczą Aka-
demię Wojskową, Wojskową Akademię Techniczną, Politechnikę 
Warszawską, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Społeczną Akademię Nauk, a także takie firmy, jak Grupa WB, 
IBCOL Sp. z o.o., C&C Partners/CIAS, Miwi-Urmet Sp. z o.o.,  
RABAN, TAP – SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o., SBSP, PGZ S.A.,  
Prawo i Logistyka. 

Informujemy także o planowanej w dniach 19–20 listopada 
III edycji największego w Polsce Kongresu Bezpieczeństwa An-
tyterrorystycznego Budynków Użyteczności Publicznej – SAFE 
PLACE CONGRES w Hotelu Windsor w Jachrance koło Warszawy, 
która odbędzie się pod patronatem honorowym Dyrektora Rzą-
dowego Centrum Bezpieczeństwa. Jesteśmy Patronem Medial-
nym tego wydarzenia.  

Ponadto tak jak w poprzednich numerach publikujemy in-
formację o odbytych i planowanych wydarzeniach branżowych, 
konferencjach, wystawach i spotkaniach takich jak Granice 2019, 
SPIN, Innowacyjne Rozwiązania dla Budownictwa.

Wspólnie z zespołem redakcyjnym zachęcam do zapoznania 
się przedstawioną tematyką  i publikowanymi informacjami, ży-
cząc owocnej oraz przyjemnej lektury. 

Robert Mościcki
Redaktor Naczelny
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SECURITECH & DEFENSE 2019  
– RELACJA Z KONFERENCJI W DĘBLINIE

P iąta już Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicz-
na z cyklu Securitech, lecz pierwsza edycja SECURITECH  

& DEFENSE – 2019 przeszła do historii. Konferencja odbyła się, 
po raz pierwszy w LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ w Dęblinie, 
w dniach 18–19 września 2019 r.. Przeprowadzona została pod 
ogólnym hasłem „Nowoczesne technologie militarne i cywilne 
w systemach bezpieczeństwa”. Organizatorami tego naukowego 
przedsięwzięcia była spółka Euro-Media, wydawca czasopism 
branżowych, w tym dwumiesięcznika Ochrona Mienia i Informa-
cji, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW oraz 
Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 
Swoim patronatem Konferencję objęli między innymi:
�� Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,

�� Ministerstwo Obrony Narodowej,
�� Ministerstwo Cyfryzacji,
�� Ministerstwo Infrastruktury.

Patronat naukowy sprawowała Lotnicza Akademia Woj-
skowa w Dęblinie, natomiast patronat medialny czasopismo 
„Ochrona Mienia i Informacji”.

Celem Konferencji była wymiana wiedzy i poglądów po-
między żołnierzami, pracownikami cywilnymi wojska i śro-
dowiska akademickiego, a także ekspertów z instytutów 
badawczych, stowarzyszeń oraz firm, tak krajowych jak i za-
granicznych, na co dzień zajmujących się zabezpieczeniami 
technicznymi, ochroną informacji, ochroną fizyczną i przeciw-
pożarową obiektów, itp. 



AKTUALNOŚCI I INFORMACJE BRANŻOWE

Ochrona Mienia i Informacji 5/2019      5

Konferencja, to także bezpośrednie spotkania z prelegenta-
mi, ekspertami do spraw bezpieczeństwa, z zakresu prawa oraz 
zabezpieczeń informatycznych, elektronicznych i mechanicz-
nych. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się 
z różnymi rozwiązaniami stosowanymi do ochrony obiektów 
o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, a także 
zaprezentowania nowoczesnych urządzeń i rozwiązań. 

Zaplanowano wystawy i prezentacje urządzeń, pokazy spe-
cjalne oraz spotkania z ekspertami w punktach konsultacyjnych. 
Była to również okazja do pogłębienia wiedzy, która może przy-
czynić się do zminimalizowania błędów koncepcyjnych i instala-
torskich w inwestycjach realizowanych przez Siły Zbrojne w za-
kresie obrony i ochrony obiektów wojskowych.

W Konferencji udział wzięło ok. 120 uczestników (Biura Bez-
pieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Cyfryzacji, Sił Zbrojnych, 
Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Straży Pożarnej oraz 
przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski a nawet Eu-
ropy), natomiast ze strony Partnerów technicznych – 60  przedsta-
wicieli. Siły Zbroje reprezentowane były przez specjalistów z baz 
lotnictwa (Zadania WOG-ów w Siłach Powietrznych realizują Bazy 
Lotnictwa), przedstawiciele Rejonowych Zarządów Infrastruktury, 
potencjalni użytkownicy systemów bezpieczeństwa z Wojsk Lądo-
wych, specjaliści, wykładowcy z uczelni wojskowych. Konferencję 
odwiedzili również słuchacze biorący udział w szkoleniu (pierwszy 

stopień oficerski). Udział wzięła także zagraniczna delegacja z Na-
tional University of Public Services w Szolnok z Węgier. 

Swoje produkty i nowe rozwiązania techniczne dedykowane 
między innymi dla Sił Zbrojnych czy cywilnych portów lotniczych 
zaprezentowało 15 firm – Partnerów technicznych Konferencji. 
W sesjach plenarnych i panelach tematycznych wyniki badań na-
ukowych wygłosiło 25 prelegentów. Ważnym przedsięwzięciem 
Konferencji był praktyczny pokaz Systemu Radarowego ROBIN 
MAX do obserwacji intensywności ruchu ptaków (Radiolokator 
Ptaków), pokaz odbył się na terenie lotniska 41. Bazy Lotnictwa 
Szkolnego w Dęblinie. 

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali Dziekan Wydziału 
Bezpieczeństwa i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej dr hab. 
Adam RADOMYSKI, Prorektor ds. wojskowych Lotniczej Akademii 
Wojskowej w Dęblinie płk pil. dr. inż. Krzysztof CUR oraz Pani Ka-
tarzyna Polesińska prezes Euro-Media. Dziekan i Prorektor LAW 
powitali uczestników i gości SECURITECHU 2019. Akcentowali 
nieuchronność coraz szerszego wprowadzania nowych rozwią-
zań technicznych w ochronie infrastruktury krytycznej a także 
wzrost znaczenia przedsięwzięć naukowo-technicznych dla ich 
wdrażania w lotnictwie.

Dzielan wprowadzając w problematykę Konferencji nawiązał 
do jej tematu tj. „Nowoczesnych technologii militarnych i cy-
wilnych w systemach bezpieczeństwa”. Wyraził przekonanie, że 
Konferencja z pewnością pomoże w odpowiedzi na wiele pytań, 
a podczas sesji głos zabiorą ci, którym zależy na bezpieczeństwie. 
Prezes Euro-Media akcentowała wzajemne korzyści, jakie wyni-
kają ze spotkań biznesu z przedstawicielami wojska a także ro-
snące doświadczenie organizatorów, które pozwala na coraz lep-
sze przygotowanie wydarzeń takich jak SECURITECH.

Sesje plenarne i panele tematyczne. Sesje plenarne i na-
stępujące po nich panele tematyczne w obu dniach Konferencji 
obejmowały wystąpienia specjalistów i ekspertów oraz przedsta-
wicieli firm – Partnerów Technicznych Konferencji.

Pierwszego dnia Konferencji odbyły się trzy sesje plenarne. 
Pierwszą sesja prowadzona była przez dr. hab. Adama Radomy-
skiego – Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logi-
styki Lotniczej Akademii Wojskowej.

Prelegentami tej sesji byli:
Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji Pan Marcin Domagała 

z wystąpieniem pt.: „Funkcjonowanie Krajowego Systemu Cyber-
bezpieczeństwa oraz dalsze plany rozwoju”.
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Następnie ppłk dr Marcin STRZELEC Rektor-Komendant Wyż-
szej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, który 
przedstawił jakie nowoczesne technologie stosowane są w pro-
cesach kształcenia i szkolenia zasobów ludzkich dla potrzeb Służ-
by Więziennej”.

Na temat współczesnych i perspektywicznych determinan-
tów rozwoju sztuki wojennej w perspektywie wykorzystania 
sztucznej inteligencji wypowiedział się gen. dyw. rez. pil. dr inż. 
Anatol CZABAN reprezentujący Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu.

Na zakończenie pierwszej sesji plenarnej Komendant Cen-
trum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Adam PACUK wygło-
sił referat na temat wirtualnego systemu doskonalenia taktyki 
ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego

Po przerwie kawowej rozpoczęła się druga sesja plenarna 
pod przewodnictwem dr. hab. Piotra MALINOWSKIEGO, w któ-
rej zaprezentowały się dwa przedsiębiorstwa. Jako pierwszy 
wystąpił przedstawiciel WB GROUP Pan Maciej KŁOSIŃSKI który 
przedstawił zintegrowane rozwiązania perymetryczne Grupy 
WB do nadzoru i ochrony infrastruktury krytycznej. Kolejnym 
prelegentem był Pan Przemysław SZCZERBIŃSKI, który omówił 
zagadnienia bezpośrednio związane z bezpieczeństwem lot-
nictwa w kwestii ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami 
i dronami. Na koniec swojego wystąpienia zaprosił wszystkich 
uczestników Konferencji na teren 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego 
gdzie zaprezentowany został System Radarowy ROBIN MAX do 
obserwacji intensywnośc ruchu ptaków (Radiolokator Ptaków). 
Uczestnicy mogli przekonać się w praktyce jak system działa 
i jakie ma możliwości oraz mieli możliwość rozmowy z przed-
stawicielami producenta którzy przybyli na Konferenmcje z Ho-
landii. Pomimo silnego wiatru szalejącego na terenie lotniska 
uczestnicy z zainteresowaniem obserwowali jak pracuje Sys-
tem Radarowy ROBIN MAX. Po prezentacji na terenie lotniska 
przyszedł czas na trzecią sesję plenarną, której przewodniczył 
płk rez. dr. Adam Rurak w trakcie której swoje wystąpienia mie-
li wystawcy Pan Robert WIĘCH z C&C Partners pt. „Systemy 
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wsparcia ochrony jednostki wojskowej w ujęciu Norm Obron-
nych na bazie doświadczeń C &C Partners”, Pan Mariusz GAR-
BACZ z Miwi-Urmet Sp. z o.o. z prezentacją pt. „Zintegrowane 
systemy bezpieczeństwa w jednostkach militarnych”, Pan To-
masz ŻMÓJDZIN, który omówił hybrydowe systemy ochrony 
perymetrycznej na przykładnie produktów i rozwiązań techno-
logicznych firmy Senstar Corporation. Przedstawiciel TAP – SYS-
TEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Pan Tomasz GÓRSKI dokonał ana-
lizy porównawczej Galaxy Dimension v7.03 oraz nowej rodziny 
central MAXPRO Intrusion. Po tym wystąpieniu zakończyła się 
oficjalna część pierwszego dnia Konferencji.

Drugi dzień Konerencji był bardzo zróżnicowany pod wzglę-
dem poruszanej tematyki.

Pierwszą sesję drugiego dnia Konferencji poprowadził dr hab. 
Jacek Nowak. Jako pierwszy wystąpił Szef Szkolenia 4. Skrzydła 
Lotnictwa Szkolnego płk pil. dr inż. Konrad MADEJ, który przed-
stawił uczestnikom Konferencji jak realizoawany jest zaawanso-
wany systemem szkolenia lotniczego AJT (Advanced Jet Trainer) 
na samolocie M-346 Master. Następnie kom. Grzegorz FILIPEK 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zaprezentował jakie 
ają czychają zagrożenia cyberprzestrzeni w systemie bezpieczeń-
stwa. Natomiast płk rez. dr inż.Tomasz GUGAŁA zaprezentował 
stosowane oraz prognozowane do zastosowania konstrukcje 
Systemów BSP Grupy Kapitałowej PGZ w Systemie Bezpieczeń-
stwa Narodowego. Z-ca Dowódcy ACSL, LAW płk pil. Grzegorz 
WELTROWSKI przedstawił jak realizowane jest szkolenie lotni-
cze kandydatów na żołnierzy zawodowych w Lotniczej Akademii 
Wojskowej. Ppłk rez. dr inż. Władysław PRZYJEMSKI ze Społecz-
nej Akademii Nauk przedstawił wystąpienie na temat “Realizacji 
prac rozwojowych dla potrzeb SZ RP – uwarunkowania prawne 
realizacji”. Na koniec sesji wystąpiła Pani mgr Anna ŻURAWIECKA 
Redaktor naczelna czasopisma Prawo i Logistyka z bardzo cie-
kawą i aktualną prezentacją nt. „Międzynarodowego programu 
security supply chain jako narzędzia do bezpiecznego przemiesz-
czania towarów o podwójnym zastosowaniu”.

Drugą a zarazem ostatnią sesję plenarną Naszej Konferencji 
poprowadził ppłk dr inż. Krzysztof OGONOWSKI. W sesji tej swoje 
wystąpienia wygłosili:
�� Kierownik Zakładu Eksploatacji i Diagnostyki Środków Trans-

portu Uniwersytetu Techniczno – Humanistycznego w Rado-
miu Pan dr hab. inż. Andrzej KRZYSZKOWSKI „Wpływ szybkich 
kolei na  transport lotniczy”;

�� Kierownik Zakładu Badań nad Sektorem Pozamilitarnym 
z Wojskowej Akademii Technicznej Pan dr Mirosław MARCI-
NIAK „Technologiczne i operacyjne aspekty wojen przyszłości”;

�� płk dr hab. inż Mariusz ZIEJA z Instytutu Technicznego Wojsk 
Lotniczych „Proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem lo-
tów z wykorzystaniem dużychzbiorów danych “Big Data”;

�� ppłk dr hab. inż. Andrzej KOMOREK, dr inż. Robert SZCZEPA-
NIAK z Wydziału Lotnictwa, Lotniczej Akademii Wojskowej 
„Nowoczesne techniki badań materiałów stosowanych w lot-
nictwie”;

�� Dyrektor Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności 
Wojskowej Akademii Technicznej dr hab. Marcin GÓRNIKIE-
WICZ „Diagnozowanie prawdopodobieństwa wystąpienia kon-
fliktów regionalnych metodą prognozowania kulturowego”;

�� dr Piotr KORNETA z Wydziału Zarządzania Politechniki War-
szawskiej „Możliwość zastosowania koncepcji zarządzania 
dokonaniami w systemach bezpieczeństwa narodowego”;

�� dr hab. Daniel KUCHAREK, st. szer. pchor. Łukasz KOMOREK 
z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej 

Akademii Wojskowej „Polskie portale sprzedażowe jako ele-
ment nowych technologii informatycznych”;

�� dr hab. Jerzy TELAK ze Społecznej Akademii Nauk, podisp. 
mgr Bożena GOŁOTA z Wyższej Szkoły Policji „Strategie in-
terwencji negocjatora policyjnego związane z porwaniami 
zakładników”
Wystąpienia przedstawicieli Partnerów technicznych Kon-

ferencji były odpowiedzią na wiele wyzwań stojących przed 
instytucjami w zakresie wsparcia technicznego w systemy bez-
pieczeństwa. Dotyczyły szerokiego wachlarza ofert, jakie firmy 
działające na polskim rynku mają do zaproponowania instytu-
cjom, które wymagają utrzymania na wysokim poziomie swoich 
systemów bezpieczeństwa. Swoje prezentacje przedstawiły firmy 
posiadające status złotych partnerów Konferencji, a w tym:, CIAS, 
C&C Partners, IBCOL, RABAN, TAP, Grupa WB, MIWI – Urmet.

Sala wystawiennicza. Przez cały czas trwania Konferencji, 
w Sali Kolumnowej Pałacu Jabłonowskich trwał pokaz innowa-
cyjnych rozwiązań technicznych z dziedziny bezpieczeństwa 
i ochrony. Swoje stanowiska wystawiennicze zaprezentowały 
wszystkie firmy uczestniczące w Konferencji: CIAS, C&C Part-
ners, IBCOL, RABAN, TAP, Grupa WB, MIWI – URMET, KONSMETAL 
Alians, Q07, DONIMET, COVERTECH, HIKVISION, PAGACZ i Syno-
wie, CASTELIOR, IFTER, SAFEKAY i Auto WIMAR SKODA.

Podczas czasu poświęconego na zwiedzanie wystawy, ale 
także podczas przerw kawowych, uczestnicy mieli okazję zapo-
znać się ze szczegółową ofertą wystawców, poznać parametry 
techniczne sprzętu, zobaczyć go w działaniu. Przy stoiskach trwa-
ły ożywione dyskusje. 

W zgodnej ocenie ta wymiana poglądów była owocna dla obu 
stron. Uczestnikom Konferencji pozwoliła zapoznać się z nowin-
kami technicznymi mogącymi znaleźć zastosowanie w planowa-
nych inwestycjach. Specjalistom z firm uświadomiła konieczność 
dopracowania niektórych rozwiązań pod potrzeby odbiorców.

Podsumowanie. Uroczystego zamknięcia Konferencji doko-
nali Dziekan WBiL dr hab. Adam RADOMYSKI i Prorektor ds. woj-
skowych Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie płk pil. dr. inż. 
Krzysztof CUR oraz Pani Katarzyna Polesińska prezes Euro-Media. 
Dziekan i  Prorektor LAW podsumowując podkreślili ważność ta-
kiego przedsięwzięć jakim było SECURITECH & DEFENSE – 2019 
jednocześnie wyrażając nadzieję, że następna Konferencja tak-
że zostanie zorganizowana w Lotniczej Akademii Wojskowej już 
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w 2020 roku. SECURITECH & DEFENSE – 2019. Wydarzenie to było 
swego rodzaju mostem łączącym przedsiębiorstwa z wojskiem, 
dzięki któremu nowoczesne rozwiązania techniczne trafiają mię-
dzy innymi do jednostek wojskowych, a w drugą stronę potrzeby 
i doświadczenia Sił Zbrojnych motywują firmy do poszukiwania 
nowych technologii i rozwiązań technicznych, odpowiadających 
tym potrzebom. Dziekan i Prorektor złożyli na ręce Pani Prezes 
serdeczne podziękowania za organizację tak ważnego wydarze-
nia. Podziękował wszystkim osobom tworzącym wartość tej Kon-
ferencji. Złożyli również podziękowania Kadrze LAW za zaangażo-
wanie i sprawną koordynację przedsięwzięcia.

Prezes Euro-Media podkreśliła duże zaangażowanie człon-
ków Komitetu Organizacyjnego Konferencji z Wydziału Bezpie-
czeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej 
w osobach: Dziekana dr. hab. Adama RADOMYSKIEGO oraz płk. 
rez. nawig. dr. inż. Adama RURAKA – Przewodniczącego, ppłk. 
mgr. Dariusza GÓRCZYŃSKIEGO – Wiceprzewodniczącej – Koor-
dynator, mjr mgr Beaty OSIAK, kpt. dr. Daniela MICHALSKIEGO, 
mgr Pauliny MENDREK oraz mgr. inż. Marka KUSTRY w przygoto-
waniu SECURITECH & DEFENSE – 2019, a także sprawność orga-
nizacyjną i duże zaangażowanie zespołu Euro-Media. Wyraziła 
nadzieję na kontynuowanie wspólnego z LAW projektu.

Zauważyła m.in. potrzebę organizacji Konferencji, ciągłej wy-
miany doświadczeń, zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką, 
praktyką w szeroko rozumianej ochronie, a w niej nowoczesnych 
rozwiązań i modernizacji obecnych systemów.

Na uwagę oprócz niewątpliwej skuteczności organizacyjnej, 
zasługuje potencjał instytucji wynikający zarówno z jej zaplecza 
naukowo-dydaktycznego i kadrowego, jak i infrastruktury przy-
stosowanej do prezentowania nowoczesnych technologii sze-
rokiemu gronu odbiorców, nie tylko z Sił Zbrojnych, ale i innych 
służb mundurowych oraz instytucji zajmujących się szeroko poj-
mowanym bezpieczeństwem. Prowadzone w Akademii studia, 
kursy i szkolenia oparte o nowoczesne programy kształcenia, czy 
infrastruktura badawcza i dydaktyczna, wreszcie kadra realizują-
ca własne badania to walory, które tworzą nowoczesny ośrodek 
akademicki. Miejmy nadzieję, że trwająca modernizacja Sił Zbroj-
nych przyniesie dalsze inwestycje i poprawę infrastruktury oraz 
zaplecza dydaktycznego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dębli-
nie. Jako jeden z organizatorów Konferencji redakcja Ochrony 
Mienia i Informacji chciałaby wyrazić nadzieję, iż cykl Konferencji 
SECURITECH przyczyni się do dalszego rozwoju i wzrostu prestiżu 
tego wydarzenia.

OPTEX – CZUJNIKI DLA BRANŻY PARKINGOWEJ 

F irma OPTEX w swoim nowym produkcie wykorzystała dwie 
technologie: mikrofalową i ultradźwiękową, tworząc linię 

bardzo skutecznych czujek parkingowych. Pozwalają one unik-
nąć prac związanych z montażem pętli indukcyjnej oraz w znacz-
nym stopniu usprawniają zarządzanie parkingiem. 
Dostępne są dwie wersje urządzeń OVS-01GT i OVS-01CC. Głów-
nym zastosowaniem modelu OVS-01 GT jest zautomatyzowanie 
podnoszenia szlabanu. Drugi model OVS-01CC jest przeznaczony 

do liczenia pojazdów poruszających się z prędkością do 60 km/h. 
Jednym z możliwych zastosowań tej wersji jest wykorzystanie 
w systemach zajętości miejsc parkingowych (Rys. 1).

Więcej informacji można znaleźć odwiedzając stronę internetową 
www.optex-europe.com/pl 
lub pisząc na adres optex@optex.com.pl. 

Rys. 1. Zastosowanie modelu OVS-01CC sprawia, że kierowca wjeżdżając na teren parkingu wie, w którym sektorze znajdzie 
wolne miejsce. Czujki są zamontowane przy pasach ruchu przeznaczonych do wjazd i wyjazdu
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PROJEKTANCI DOCENILI NOWOŚCI  
JESIENNEJ EDYCJI SPOTKANIA  
PROJEKTANTÓW INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH

25–26 września w Zakopanem po raz siedemnasty 
spotkali się projektanci z południowej i cen-

tralnej Polski by zdobywać wiedzę i nawiązać kontakty z dostaw-
cami technologii w branży niskich prądów.

17 SPIN był wyjątkowy pod względem debiutów, po 
raz pierwszy na udział w Spotkaniu zdecydowały się firmy 
Commscope, Dallmeier, Dormakaba, Samsung, Yamaha, 
Alter, Q07, SMAY. Wśród Partnerów, którzy znają wydarzenie 
i po raz kolejny docenili udział w nim, znaleźli się: Axxonsoft, 
Grupa Romi, Corning, TP-link, APA Group, Assa Abloy, BCS, 
Dipol, GiP, Helukabel, Mercor, Roger, Zettler, Gazex, Winkhaus, 
Eaton, Extreme Networks, Veracomp, Optex, S-Cabling, Batna 
Anteny24, ecVISION, UTC.

Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie nowych firm. 
Świadczy ono o tym, że nieustannie kluczowy pozostaje bez-
pośredni kontakt z projektantami, osobami mającymi wymier-
ny wpływ na kształt projektów. A SPIN ten kontakt umożliwia- 
mówi Magdalena Skórkiewicz-Foltyn, Dyrektor ds. Rozwoju 
w firmie Lockus.

Niemniej istotny jest fakt, iż na SPINie obecne są firmy, któ-
re od lat są Partnerami i doceniają to jak wydarzenie ewoluuje. 
Aspekt, na który organizator zwraca szczególną uwagę to to, 
aby wśród uczestników Partnerzy bywający regularnie na wyda-
rzeniu spotkali nowe firmy i projektantów, z którymi dotychczas 
nie mieli kontaktu.

Wiedza, merytoryka, panele eksperckie oraz integracja 
branży to priorytetowe założenia Spotkania. Nowością podczas 
tej edycji były zorganizowane w przeddzień wydarzenia warsz-
taty z firmą TP-link. W trakcie popołudniowej sesji, uczestnicy 
mieli okazję poznać przełączniki zarządzalne oraz rozwiązania 
biznesowe. 

Szczegóły www.spin.lockus.pl | spin@lockus.pl 
Galeria 17 SPIN  https://flic.kr/s/aHsmHogpjU
Organizator www.lockus.pl 
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W  dniach 9–10 października w Holetu Remes Sport & Spa 
w Opalenicy koło Poznania miała miejsce konferen-

cja z cyklu Innowacyjne Rozwiązania dla Budownictwa. Była 
to już XIII edycja „Innowacyjnych…”,  które  odbywają się trzy 
razy w roku, w różnych częściach Polski. Trzynasta, co ozna-
cza,  że już od ponad 4 lat trzy zaprzyjaźnione firmy: Miwi Urmet  
Sp. z o.o., Zakłady Kablowe Bitner oraz Kontakt-Simon S.A. – twór-
cy spotkania, oraz ich partnerzy: Theusled, Finder, GMP Defence,  

Ewimar, Eaton, ETI oraz Hybryd goszczą zaproszonych przez sie-
bie reprezentantów firm z szeroko pojętej branży elektroinstala-
cyjnej. Tym razem w konferencji wzięło udział niemal 100 osób. 

IRDB to szeroka tematyka spotkania: od systemów teleinfor-
matycznych przez osprzęt elektroinstalacyjny po systemy zabez-
pieczeń, wymiana wiedzy i doświadczeń w gronie specjalistów 
i ekspertów. To również, okazja do poszerzenia i zacieśnienia 
bezpośrednich kontaktów branżowych i biznesowych.

Patronat medialny nad tą edycją konferencji, podobnie jak 
poprzednio, sprawowało wydawnictwo Mediafachowe, wydawca 
czasopisma Ochrona Mienia i Informacji oraz czasopismo elektro.
info reprezentowane przez redaktora naczelnego mgr inż. Julia-
na Wiatra, który drugiego dnia spotkania wygłosił wykład doty-
czący ewakuacji ludzi z płonącego budynku.  

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim 
uczestnikom spotkania za wspólnie spędzony czas, za wszystkie 
ciekawe rozmowy i dyskusje. Kolejna, XIV edycja konferencji In-
nowacyjne Rozwiązania dla Budownictwa już wiosną!
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VIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKICH DNI ZINTEGROWANYCH 
SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO  
– SCHRACK SECONET I PARTNERZY
23–24 PAŹDZIERNIKA 2019 

Organizatorzy zapraszają do zapoznania się z nowym, atrak-
cyjnym programem imprezy, której celem jest przekazanie 

uczestnikom rynku budowlanego oraz systemów bezpieczeń-
stwa − ważnych treści merytorycznych z zakresu zmian w prawie, 
kierunków rozwoju branży, najnowszych rozwiązań technolo-
gicznych i organizacyjnych w zakresie zintegrowanych systemów 
bezpieczeństwa. 

Dwa dni merytorycznych wykładów, paneli dyskusyjnych 
oraz pokazów zadziałania urządzeń, będą doskonałą okazją do 
zapoznania się z aktualnymi zmianami prawnymi, wytycznymi, 
normami i najlepszymi praktykami w zakresie procesów oceny 
zagrożeń, tworzenia koncepcji, projektowania, realizacji i eksplo-
atacji zintegrowanych systemów bezpieczeństwa pożarowego, 
technicznego i fizycznego. Studia przypadków oparte na poka-
zach zadziałania urządzeń będą na bieżąco komentowane przez 
specjalistów branżowych, a próby oceny proponowanych praktyk 
i możliwości zastosowania najnowszych rozwiązań technicznych 
dokonają uznani na rynku eksperci. Podczas tej edycji, groma-
dzącej coraz więcej entuzjastów imprezy, po raz pierwszy w Pol-
sce, uczestnicy podejmą próbę sformułowania standardu oceny 
jakości wdrożenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa ze 
szczególnym naciskiem na ocenę skuteczności stosowanych 
technologii i rozwiązań organizacyjnych i ich wpływu na skutecz-
ność bezpiecznej ewakuacji osób z obiektów budowlanych róż-
nego przeznaczenia. Nowością tegorocznego wydarzenia będą 
dodatkowe sale warsztatowe, w których swoje prezentacje i za-
jęcia poprowadzą eksperci ds. pożarowych oraz specjaliści od 
zarządzania ryzykiem – na co dzień oceniający zagrożenia i stan 
przygotowania budynków do minimalizacji skutków zdarzeń kry-
zysowych z ramienia firm ubezpieczeniowych. 

VIII edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Syste-
mów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partne-
rzy odbędzie się, podobnie jak w latach ubiegłych, w Windsor 
Palace Hotel & Conference Center, Jachranka 75 nad Zalewem 
Zegrzyńskim k/Warszawy, 05-140 Serock. Początek spotka-
nia zaplanowano na godz. 08:00 – uruchomienie rejestracji 
(23.10.2019), zakończenie około godziny 17:30 (24.10.2019). 

Organizatorzy informują, że rejestracja uczestników odbywa 
się wyłącznie online – wszystkie szczegóły dotyczące spotkania 
(zaproszenie, plan merytoryczny, plan warsztatów poszczegól-
nych producentów oraz link do rejestracji online) są dostępne 

na stronie: www.schrack-seconet.pl oraz na stronach wszystkich 
Partnerów projektu. 

Przed zapisem na tegoroczną edycję konieczna jest REJE-
STRACJA w domenie: wydarzenia.schrack-seconet.pl. Umoż-
liwi ona uczestnikom łatwiejszy dostęp do wydarzeń i zapi-
sów w przyszłości. 

Formularze rejestracyjne będą przyjmowane najpóźniej 
do dnia: 14 października 2019. Liczba miejsc na szkoleniu, jak 
również miejsc noclegowych ograniczona! 

O zamknięciu listy organizatorzy poinformują na bieżąco. 
Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony 

wspólnym certyfikatem, wystawionym przez Schrack Seconet 
Polska oraz wszystkich Partnerów spotkania. Otrzymanie do-
kumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów 
uzależnione będzie od udziału uczestnika w poszczególnych 
sesjach szkolenia. 

Osoby do kontaktu: 
Marta Nowak – Dyrektor Marketingu 

marta.nowak@schrack-seconet.pl

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, 
firma Schrack Seconet Polska we współpracy 
z Partnerami projektu: Ogólnopolskich Dni 
Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa 
Pożarowego 2019, które odbędą się w dniach:  
23–24 października 2019, informuje o rozpoczęciu 
procesu rejestracyjnego. 



AKTUALNOŚCI I INFORMACJE BRANŻOWE

12      5/2019 Ochrona Mienia i Informacji  

SAFE PLACE 2019

W  dniach 19–20 listopada 2019 r.  
w Centrum Kongresowym 

Windsor*** w Jachrance k. Warszawy 
odbędzie się III Kongres Naukowo-
-Techniczny Bezpieczeństwa Anty-
terrorystycznego Budynków Uży-
teczności Publicznej – SAFE PLACE 
2019, który w tym roku został objęty 
Honorowym Patronatem Dyrektora 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 
RCB. Organizatorami wydarzenia są: 
Uniwersytet Wrocławski – Zakład So-
cjologii Edukacji Instytutu Socjologii, 
Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, 
Administracji i Ekonomii, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicz-
nego Apeiron w Krakowie oraz firma Safety Project Stelmach 
Jarosław. W skład współorganizatorów weszli: Wyższa Szkoła Po-
licji w Szczytnie, Uniwersytet Opolski – Instytut Politologii, Wyż-
sza Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz Zakład Socjologii Grup 
Dyspozycyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród instytucji 
współorganizujących Kongres należy również wymienić: Służbę 
Ochrony Państwa, Komendę Stołeczną Policji, Oddział Specjalny 
Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, Samodzielny Pododdział 
Kontreterrorystyczny Policji w Warszawie, Polskie Sieci Elekto-
renergetyczne S.A., Polską Izbę Ochrony, Polską Izbę Systemów 
Alarmowych, Związek Banków Polskich, Polskie Towarzystwo 
Bezpieczeństwa Narodowego oraz UTC Fire & Security. Ponadto, 
aktywny ekspercki udział zapowiedzieli: Centrum Prewencji Ter-
rorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CPT ABW), 
DG HOME Komisji Europejskiej oraz Polski Komitet Normalizacyj-
ny. Kongres patronatem medialnym został objęty przez: Wydaw-
nictwo ADAM MARSZAŁEK, Wydawnictwo DIFIN, Grupę Wydawni-
czą Euro-Media – czasopismo Ochrona Mienia i Informacji, Polską 
Izbę systemów Alarmowych – czasopismo Security & Alarm Sys-
tems, Defence24.pl, InfoSecurity24.pl oraz Special OPS. Szerokie 
grono współorganizatorów zarówno naukowych, jak i instytucjo-
nalnych zadba o najwyższy poziom merytoryczny oraz organiza-
cyjny prezentowany podczas odsłon w ubiegłych latach.

SAFE PLACE 2019 jest wydarzeniem adresowanym do:
�� Podmiotów zarządzających bezpieczeństwem w budyn-

kach użyteczności publicznej m.in. infrastrukturą krytyczną, 
obiektami podlegającymi obowiązkowej i szczególnej ochro-
nie etc.;

�� Przedstawicieli nauki oraz ekspertów zajmujących się tema-
tyką bezpieczeństwa antyterrorystycznego ze szczególnym 
uwzględnieniem zagrożeń dla budynków użyteczności pu-
blicznej;

�� Przedstawicieli sektora prywatnego zajmujący się sprzedażą, 
produkcją lub instalacją urządzeń, sprzętu oraz infrastruktury 
przydatnej do budowania systemów ochrony w tym antyter-
rorystycznej w budynkach użyteczności publicznej;

�� Przedstawicieli instytucji bezpieczeństwa narodowego oraz 
sektora ochrony osób  i mienia;

�� Pracowników placówek zagranicznych państw europejskich 
oraz USA, Izraela i Kanady;

�� Pracowników unijnych agend i organizacji.
Kongres podobnie do wcześniejszych jego edycji będzie miał 

wymiar teoretyczno-praktyczny. Odnosi się to do połączenia 
dwóch kluczowych, prezentowanych w ubiegłych latach ele-
mentów. Merytoryczną wiedzę przekaże zaproszone grono wy-
bitnych ekspertów z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. 
Aspektem praktycznym będą pokazy technicznych rozwiązań, 
prezentowane przez czołowe na rynku polskim, jak i europejskim 
firmy dostarczające sprzęt techniczny m.in. dla policji czy wojska. 
Ponadto, w czasie Kongresu odbędą się prezentacje wyposażenia 
i możliwości działania policyjnych oraz wojskowych sił kontreter-
rorystycznych. Wszystkie te elementy stanowią o atrakcyjności 
wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz corocznych 
debat na temat bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Jest to 
również okazja, by podsumować dotychczasowe działania w tej 
materii w gronie specjalistów. Atutem Kongresu jest to, że wśród 
uczestników są zarządzający bezpieczeństwem w konkretnych 
obiektach użyteczności publicznej, włączając w to infrastrukturę 
krytyczną, obiekty objęte obowiązkową ochroną, sektor finan-
sowy, zakłady produkcyjne, szkoły i uczelnie, obiekty kulturalne 
i sportowe, infrastrukturę transportową oraz handlową.  

Tegoroczne edycja Kongresu skupiać się będzie wokół poniż-
szych zagadnień:
�� Zarządzanie ryzykiem i zapewnienie ciągłości działania 

w bezpieczeństwie obiektów;
�� Zarządzanie kryzysowe w działaniach antyterrorystycznych;

SAFE PLACE 2018

Sesja otwierająca SAFE PLACE 2018
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�� Cyberbezpieczeństwo w obiektach 
użyteczności publicznej;

�� Ochrona Infrastruktury Krytycznej 
i obiektów podlegających obowiąz-
kowej ochronie – kierunki i plany;

�� Plany ochrony i załączniki anty-
terrorystyczne – tendencje i wy-
zwania;

�� Ochrona AT obiektów wojskowych;
�� Ochrona AT sektora finansowego 

w tym placówek bankowych i ATM;
�� Ochrona obiektów niepodlegają-

cych ochronie (szkoły, uczelnie, 
centra handlowe itp.);

��  Prywatny sektor ochrony osób 
i mienia w bezpieczeństwie AT 
obiektów;

��  Reagowanie na zamachy terrory-
styczne – dobre praktyki;

��  Zabezpieczenia techniczne w ochro-
nie AT obiektów;

�� Edukacja antyterrorystyczna.
W każdym z tych obszarów te-

matycznych przewidziane są krótkie 
wystąpienia ekspertów oraz debaty 
dyskusyjne z udziałem przedstawicieli 
instytucji bezpieczeństwa narodowego, 
nauki oraz zabezpieczeń technicznych. 

Trzecią edycję wydarzenia rozpocz-
nie wspólna sesja otwarcia z wystąpie-
niami przedstawicieli RCB, CAT ABW, 
CPT ABW, SOP, KGŻW, Policji oraz PSP. 
Po niej odbędą się właściwe obrady, 
których zasadniczą częścią będzie po-
prowadzony przez ekspertów panel 
dyskusyjny pt. Zagrożenia zamachami o charakterze terrorystycz-
nym w budynkach użyteczności publicznej – tendencje i stopnie. 
Ponadto w planie Kongresu znalazły się wystąpienia i dyskusje 
eksperckie, których szerokie grono praktyków i naukowców 
stanowić będą przedstawiciele m.in. RCB, CPT ABW, DG HOME 
Komisji Europejskiej, Policji, PSP, ŻW, SOP, WSPol w Szczytnie, 

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, PIO, PISA, PSE, ZBP oraz 
innych uczelni i ośrodków eksperckich. Wystąpienia i dyskusje 
eksperckie będą szczególnie interesujące, bowiem będzie to czas 
na przysłuchanie się wypowiedziom profesjonalistów z wielolet-
nim doświadczeniem.

W ramy Kongresu wpisuje się także sesja techniczna, podczas 
której będzie można zaznajomić się z najnowocześniejszą tech-
nologią z zakresu bezpieczeństwa. Zaplanowano także pokazy 
sprzętu jednostek Policji oraz Wojska.

Zaplanowany na listopad bieżącego roku Kongres SAFE  
PLACE 2019 pt.: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budyn-
ków użyteczności publicznej Dobre praktyki cywilne i wojsko-
we jest wydarzeniem, swoim zasięgiem obejmującym szerokie 
grono instytucji oraz firm zajmujących się zapewnianiem bez-
pieczeństwa. Zaplanowane sesje merytoryczne oraz techniczne 
towarzyszące tegorocznej edycji nie pozostawiają złudzeń, co do 
wyjątkowości owego spotkania, które w branży bezpieczeństwa, 
ochrony oraz zabezpieczeń technicznych znalazło już swoje tra-
dycyjne miejsce. 

Zapisy do udziału w Kongresie można kierować na adres ma-
ilowy konferencja@safetyproject.pl, a więcej informacji znaleźć 
można n stronie internetowej wydarzenia: http://safetyproject.
pl/kongres-2019 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – Safety Project
Malwina Wach – Safety ProjectSAFE PLACE 2018

Obrady eksperckie SAFE PLACE 2018

Obrady eksperckie SAFE PLACE 2018
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JEMY CIASTKO I MAMY CIASTKO 
TEORIA EWOLUCJI WG SCHRACK SECONET

OMiI: Co kilka lat udziela nam Pan 
wywiadu i za każdym razem jest Pan 
w doskonałym nastroju. Czy to element 
programu promocji wizerunku Schrack 
Seconet czy rzeczywiście ostatnie suk-
cesy firmy są tak imponujące? 

GC: Prawda jest taka, że nasza dzia-
łalność zaprzecza nieco starym i utartym 
powiedzeniom – jak choćby temu, że nie 
można zjeść ciastka i mieć ciastko. Nie 
tylko ostatnie lata zaznaczyły się wiel-
kimi sukcesami Schrack Seconet – wła-
ściwie od samego początku obecności 
na rynku polskim – a to już ponad 30 lat 
– osiągamy stały i nieprzerwany wzrost. 
Wszelkie dotychczasowe kryzysy i za-
łamania na rynku budowlanym czy fi-
nansowym odczuliśmy jedynie w sferze 
wzmożonego wysiłku w kierunku wspie-
rania naszych Partnerów i klientów oraz 
nieco większych starań o zabezpieczenie 
niektórych należności. Poza tym, nasza 
działalność przeczy prawom koniunktu-
ry i utrzymuje się we wzrostowym tren-
dzie od samego początku. Od czasu, gdy 
zostałem zatrudniony w firmie, nasza 
sprzedaż wzrosła kilkunastokrotnie, a od 
kiedy zostałem mianowany Prezesem Za-
rządu Spółki ( już ponad 12 lat temu) nasz 
udział w rynku osiągnął poziom niespo-
tykany w naszej branży, a sprzedaż wzro-
sła ponad 10-krotnie. Mówię tu oczywi-
ście tylko o pewnych punktach w historii 
naszej firmy i czasie, a nie o swoich suk-
cesach. Te z kolei, zawdzięczamy wszyst-
kim członkom naszego Zespołu w Polsce 
i Austrii (obecnym i tym, którzy już od 
nas odeszli) oraz doświadczeniom, które 
czerpiemy z obecności w ponad 50 kra-
jach świata.

Każdego roku możemy sobie zatem 
pozwolić by uszczknąć nieco naszego 
ciastka i zadowalać się smakiem zrówno-
ważonego rozwoju i sukcesu w tej bran-
ży (dość wyjątkowego), z drugiej strony 
nie przejadamy naszego sukcesu i inwe-
stujemy każdego roku w rozwój, zespół, 
nowe technologie, nowych partnerów 
biznesowych oraz pomysły. Bazujemy na 
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produktach o doskonałych parametrach 
technicznych, tworzonych przez spójny 
i silny zespół najlepszej klasy inżynierów 
i ekspertów. Schrack Seconet jest chyba 
jedyną firmą w branży, która tworzy pro-
dukty w oparciu o wiedzę i doświadcze-
nia własnych inżynierów i współpracu-
jących ekspertów, utrzymując ciągłość 
myśli technicznej i najlepszych praktyk 
w tym zakresie i nie dokonuje zakupu 
gotowych produktów na rynkach np. 
azjatyckich. Oczywiście pozyskujemy 
know-how także od wielu partnerów 
technologicznych, ale całość musi być 
spójna i w rezultacie – w 100% kompa-
tybilna z istniejącymi rozwiązaniami. 
Funkcjonujemy zgodnie z podejściem do 
rozwoju, które nazywamy „teorią ewolu-
cji wg Schrack Seconet”. 

Jeżeli przyjrzymy się z zewnątrz na-
szemu flagowemu produktowi – syste-
mowi sygnalizacji pożarowej Integral 
IP nie zauważymy zbyt dużej różnicy 
między modelem np. centrali z roku 
2019, a tym z początku jej konstrukcji, 
z roku 1996. To ciągle czerwona „skrzyn-
ka”, może dzisiaj nieco bardziej obła 
w kształtach, ale trudno nie rozpoznać 
jej z daleka. Zajrzywszy do środka, zwró-
cimy uwagę na nieco inne oznaczenia 
kart rozszerzeń i nowe porty komuni-
kacyjne – ale w gruncie rzeczy będzie to 
pozornie niemal ten sam produkt. Kiedy 
natomiast przyjrzymy się szczegółom 
i sposobowi działania tego systemu oka-
że się, że mamy do czynienia z 5 genera-
cją rozwoju systemu Integral, a różnice 
w wydajności jego działania i możliwo-
ści techniczne, wartości użytkowe dla 
służb serwisowych i administratorów 
budynku są dzisiaj tak ogromne, że po-
zwoliło to nam – w samej tylko Warsza-
wie, wśród obiektów wysokościowych 
i wielko kubaturowych – na osiągnięcie 
udziału w rynku na poziomie przekra-
czającym 65%! Oznacza to, że w ostat-
nich latach, prawie 7 na 10 właścicieli 
obiektów, których wymagania w zakre-
sie bezpieczeństwa są najwyższe wybie-
ra te nieco staroświecko wyglądające, 
czerwone skrzynki. Nadal pozostajemy 
bowiem fanami (i jedynymi producen-
tami oferującymi taką funkcjonalność) 
100% redundancji i pełnej kompatybil-
ności wprzód i wstecz. Nasi klienci są 
pewni, że inwestując dzisiaj środki w na-
sze systemy będą mogli rozwijać je la-
tami, otrzymają pełne wsparcie handlo-
we, techniczne, szereg nowoczesnych 
narzędzi ( jak np. pakiet zdalnego dostę-
pu i serwisu online), a przede wszystkim 

– dzięki wspomnianej wyżej kompaty-
bilności – ich system będzie miał szanse 
rozwijać się razem z ich działalnością. 

OMiI: Tak wysoki udział w rynku 
musi wiązać się także z unikalnymi 
produktami lub takimi usługami, któ-
re przyciągają do Was potencjalnych 
klientów. Co jest kluczowym czynni-
kiem Waszego sukcesu?

GC: Jak wspomniałem wyżej, to 
przede wszystkim stabilność firmy: zarów-
no w sferze produktowej, jak i organizacyj-
nej. W zakresie produktów oczywiście po-
jawiają się nowe urządzenia – jak liniowa 
czujka temperatury (Listec) czy dźwięko-
wy system ostrzegawczy (APS-APROSYS)  
lub rodzina systemów zasysających (ASD), 
ale co chyba najważniejsze – naszą dzia-
łalność przesuwamy w kierunku integra-
cji systemowej. Nasze centrale Integral 
wraz z systemem integrującym SIS-FIRE 
oraz komponentami liniowymi (technika 
X-Line) posiadają dzisiaj świadectwo do-
puszczenia do sterowania urządzeniami 
przeciwpożarowymi, zgodnie z najnow-
szymi normami i trendami w tym zakre-
sie. To jedyne takie rozwiązanie na rynku 
i jak dotąd jedyny, dopuszczony w Polsce, 
w takim zakresie system sygnalizacji poża-
rowej. Nasza centrala od samego począt-
ku bowiem tworzona była w sposób, który 
bardziej przypomina sterowniki swobod-
nie programowalne z obszaru automatyki 
przemysłowej, niż proste systemy prze-
ciwpożarowe znane z rynku i dostępne 
u naszych konkurentów. To z kolei owo-
cuje gigantycznymi wręcz możliwościami 
logicznymi naszych systemów i daje nam 
możliwość tworzenia rozległych sieci, 
powiązanych ze sobą fizycznie i logicznie 
i w dodatku – wykorzystujących redun-
dancję sprzętową, programową i mediów 
komunikacyjnych, łącznie z dostępnymi 
sieciami kratowymi. 

Drugą stroną naszych silnych wartości 
jest nasz model działania na rynku. Prze-
widywalny, dokładnie opisany i znany ze 
swojej przejrzystości: mamy doskonale 
rozbudowaną i stabilną sieć Autoryzo-
wanych Partnerów, jasne zasady przystą-
pienia do niej i wykluczania z niej firm 
partnerskich, które nie spełniają naszych 
wymagań co do jakości i rzetelności pracy 
na rynku. Kolejnym elementem jest nasz 
zespół, który jest niezwykle lojalny, do-
świadczony, żądny wiedzy i rozwoju oraz 
także niezwykle stabilny. 

OMiI: No właśnie. Wasz zespół nale-
ży do tych, określanych mianem „dłu-
gowiecznych”. Twarze Waszych pra-
cowników są doskonale znane. Trudno 
wyobrazić sobie firmę Schrack Seco-
net bez sylwetek osób, które znamy 
od wielu lat. Plotki jednak głoszą, że 
w Schrack Seconet szykują się zmiany 
osobowe. Jak traktować takie wiado-
mości w obliczu tego, co usłyszeliśmy 
przed chwilą?

GC: Najciekawsze jest właśnie to, że 
żadne zmiany osobowe w naszej firmie 
dotychczas nie miały istotnego znaczenia 
dla rynku i nie wywoływały tak naprawdę 
żadnych negatywnych skutków dla klien-
tów, partnerów i użytkowników naszych 
systemów. W naszej firmie większość pra-
cowników zatrudnionych wiele lat temu 
pracuje i rozwija się wraz z firmą. Osoby 
zatrudnione od ponad 10 lat to nie wyją-
tek, a ja sam realizuję swoje zaintereso-
wania wraz z firmą już od ponad 20 lat. 
W tym czasie nasz zespół powiększył się 
kilkukrotnie, a nasz dział wsparcia tech-
nicznego i rozwoju nowych technologii 
jest największym tego typu zespołem 
wśród działających w Polsce zagranicz-
nych dostawców systemów bezpieczeń-
stwa pożarowego. Ja sam w swojej karie-
rze wielokrotnie zmieniałem stanowisko 
i funkcje, a nawet kilkukrotnie wychodzi-
łem z Zespołu będąc odpowiedzialnym 
za inne projekty i rozwój w innych obsza-
rach wiedzy, zdobywając nowe, ważne 
dla firmy doświadczenia – które później 
służyły jej rozwojowi. Tak naprawdę nie 
odczuł lub nawet nie zauważył tego ża-
den z naszych klientów czy partnerów, bo 
taka jest filozofia naszego działania. Żeby 
jednak zdementować plotki i przekazać 
Państwu rzetelną informację z pierwszej 
ręki rzeczywiście potwierdzam, że w roku 
2020 ponownie opuszczę firmę Schrack 
Seconet a mój fotel zastąpi nowy Prezes 
Zarządu. Nie jest to jednak informacja, 
która powinna zajmować rynek przez czas 
dłuższy niż ten, potrzebny do przeczyta-
nia niniejszego wywiadu, bo – choć może 
zabrzmi to dziwnie – będzie to zmiana 
niemal nieodczuwalna dla interesariuszy 
firmy. 

Moja sukcesja przygotowywana jest 
od wielu miesięcy, a cały proces zajmie 
około roku, podczas którego cała firma 
będzie realizowała dobrze zaplanowany 
scenariusz tak, by zmiana ta nie była ani 
zbyt widoczna, ani znacząca dla rynku 
i naszych relacji z klientami. Jesteśmy 



WYWIAD

16      5/2019 Ochrona Mienia i Informacji  

doskonale przygotowani w zakresie 
zasad i procedur utrzymania ciągłości 
działania i podobnie jak w przypadku 
naszych produktów – hołdujemy tym 
zasadom także w przypadku całej naszej 
organizacji osobowej, procesów zarzą-
dzania, handlowych, finansowych i logi-
stycznych – a więc całości naszego trzonu 
organizacyjnego. Moja rezygnacja ze sta-
nowiska Prezesa Zarządu wiąże się z chę-
cią podejmowania przeze mnie nowych 
wyzwań i zadań merytorycznych na polu 
nowych technologii i metod zapewniania 
bezpieczeństwa technicznego i organiza-
cyjnego. Nie da się bowiem jednocześnie 
prowadzić rzetelnie spraw zarządzania 
tak zaawansowaną pod względem udzia-
łu w rynku firmą i poszukiwać nowych 
doświadczeń oraz wiedzy. Dlatego też 
postanowiłem przekazać swoje stanowi-
sko mojemu następcy, a samemu oddać 
się działalności nieco bardziej twórczej 
niż piastowanie tak ważnego, ale jednak 
nieco ograniczonego w tym zakresie sta-
nowiska. Realizujemy to zadanie wspól-
nie i przy pełnej współpracy z naszym 
Zespołem w Polsce oraz w Austrii, dla-
tego też jestem przekonany, że zmiana 
formalna nie będzie tutaj miała żadnego 
znaczenia. Ja sam jestem odpowiedzial-
ny za sukces tej zmiany i tym bardziej 
zależy mi na powodzeniu całej operacji 
i jej zgodności ze stworzonymi przez nas 
standardami. Tym samym pragnę Pań-
stwa uspokoić, że ja sam nie wyłączę 
się z działalności i współpracy z firmą – 
wręcz przeciwnie. Moje działania i bliższa 
współpraca z zespołem Schrack Seconet 
w Austrii od następnego roku będzie 
przynosiła pozytywne efekty także dla 
zespołu w Polsce oraz dotychczasowych 
i nowych klientów firmy. Oczywiście jest 
zbyt wcześnie by mówić o szczegółach, 
ale będziemy mogli wrócić do tej rozmo-
wy latem przyszłego roku, kiedy to zapla-
nowaliśmy oficjalną zmianę w Zarządzie 
firmy.

OMiI: Bardzo nas Pan uspokoił. Rze-
czywiście takie podejście do sukcesji 
w naszej branży to rzadkość i cieszę się, 
że firma Schrack Seconet wytycza tak-
że i na tym polu nowe szlaki i może być 
przykładem dla innych przedsiębiorstw 
na rynku. Wróćmy jeszcze do Waszej 
codziennej działalności: przed nami 
najważniejsza impreza merytoryczna 
realizowana przez Schrack Seconet. 
Proszę zachęcić czytelników OMiI do 
wzięcia w niej udziału w tym roku.

GC: Wielkimi krokami zbliża się na-
sza flagowa impreza: Ogólnopolskie Dni 
Zintegrowanych Systemów Bezpie-
czeństwa Schrack Seconet i Partnerzy. 
W tym roku spodziewamy się zdecydo-
wanie rekordowej frekwencji. Wydarze-
nie to każdego roku przyciąga nowych 
specjalistów chcących poszerzyć swoją 
wiedzę w zakresie zintegrowanych sys-
temów bezpieczeństwa – zarówno po 
stronie projektantów, jak i wykonawców 
oraz – co ważne – samych użytkowników 
i właścicieli obiektów, które chronione 
są przez urządzenia nasze i produkty 
naszych Partnerów. W tym roku posta-
nowiliśmy znowu nieco zmienić formułę 
tego spotkania. Zmiany będą pozornie 
niewielkie, ale powinny przynieść znacz-
ne korzyści odwiedzającym nas gościom. 
Po pierwsze jako wsparcie merytoryczne 
dołączą do nas eksperci ubezpieczenio-
wi i rzeczoznawcy SITP. Przybędą zatem 
dwie dodatkowe sale warsztatowe, a po-
kaz integracji wzbogacony zostanie o ko-
mentarze najbardziej znanych i uznanych 
ekspertów z tych obszarów. Dodatkowo, 
reagując na prośby uczestników naszych 
„jachrankowych” wydarzeń, na koniec 
każdego z dwóch dni każdy Partner Me-
rytoryczny i Technologiczny będzie pro-
wadził otwartą sesję pytań i odpowiedzi. 
Jesteśmy pewni, że w jeszcze większym 
stopniu umożliwi to integrację całego 
środowiska wokół niezwykle ważnych 
dla branży tematów. Naszym celem jest 
wywołanie dyskusji i wspieranie komuni-
kacji między uczestnikami naszych spo-
tkań. W polskim prawie jest zbyt wiele 
niejasności, w wytycznych zbyt wiele luk; 
pragniemy by organizowane przez nas 
imprezy edukacyjne ułatwiały konsolida-
cję środowiska, wypracowywanie wspól-
nych praktyk – tak szczególnie ważnych 
na rynku systemów bezpieczeństwa. 

W obszarze urządzeń prezentowa-
nych w Jachrance staramy się także 
łączyć teraźniejszość z przyszłością. 
Zarówno nasze własne zespoły tech-
niczne, jak i nasi koledzy i koleżanki 
z firm Partnerskich starają się pokazać 
rozwiązania z jednej strony najbardziej 
innowacyjne, a z drugiej – już sprawdzo-
ne. Przewagą naszych pokazów jest to, 
że wszystkie urządzenia prezentowane 
przez nas zostają wcześniej sprawdzone 
pod kątem kompatybilności połączeń, 
jakości i ciągłości wymiany informacji 
oraz niezawodności działania. Odwie-
dzający nas goście mogą być pewni, że 
jeżeli jakiekolwiek urządzenia i systemy 
prezentowane są podczas naszych poka-

zów – to ich wspólna integracja została 
wykonana i dobrze sprawdzona. To dość 
unikalny przykład współpracy firm z róż-
nych (choć pokrewnych) branż, regionów 
Europy lub świata. Bywa, że budowę 
systemów zintegrowanych realizujemy 
z Partnerem, który w innym obszarze 
jest naszym konkurentem. Jesteśmy przy 
tym orędownikami wystandaryzowania 
pewnych działań wdrożeniowych i od-
biorowych w dziedzinie integracji syste-
mów bezpieczeństwa i tym próbujemy 
zarażać innych.

Mając 11 Partnerów, o działaniu urzą-
dzeń, systemów i zasadach integracji 
będziemy mówili w 13 salach warszta-
towych! Nie sposób wymienić wszyst-
kich nowości ale wiem, że każdy z pre-
legentów będzie chciał zaprezentować 
najnowsze funkcje swoich systemów 
i praktyczne możliwości ich zastosowa-
nia w obiektach budowlanych.

Schrack Seconet pokaże cały przekrój 
produktowy swojej oferty: system SAP 
(kolejna odsłona Integrala IP) wraz z inte-
gratorem urządzeń przeciwpożarowych 
(SIS-FIRE), dźwiękowy system ostrze-
gawczy (APS-APROSYS) oraz system 
komunikacji szpitalnej (VISOCALL IP).  
Ważnymi elementami pokazów będą 
także czujki specjalne (system zasysają-
cy ASD oraz liniowa czujka temperatury  
Listec).

Nowością w sposobie prowadzenia 
pokazów zadziałania urządzeń będzie na 
pewno nasza „matryca integracji” – na-
rzędzie organizacyjne, które od wielu już 
lat współtworzymy wraz z naszymi Part-
nerami technicznymi i merytorycznymi. 
To zestaw wskazówek służący lepszemu 
zrozumieniu interakcji między różnymi 
systemami. Sam jestem ciekaw jak zosta-
nie ona przyjęta przez szersze środowi-
sko. Gorąco zapraszam do odwiedzenia 
nas w dniach 23–24 października 2019 r!

OMiI: Pozostaje nam zatem przy-
łączyć się do zaproszenia. Dziękuję za 
rozmowę – Lidia Tuchowska z Redakcji 
Ochrony Mienia i Informacji. 
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W edług ostatnich badań Gold-
man Sachs, globalny przemysł 
gaśniczy związany z dronami 

szacuje się na 716 mln euro (881 mln do-
larów) w USA[1]. Całkowity rynek dro-
nów gaśniczych szacuje się na wartość 
1.530 mln euro. Na przykład w Stanach 
Zjednoczonych 69 z 347 agencji bezpie-
czeństwa publicznego, które zakupiły dro-
ny (2009 i 2017) było strażami pożarnymi. 
Do 2023 r. rynek zostanie wyceniony na 
1,8 mld EUR.

Drony prawdopodobnie będą jedną 
z kolejnych dużych zmian w straży po-
żarnej. Pomimo rosnących przykładów 
sposobów ich wykorzystania przez straż 
pożarną, obecnie systemy bezzałogo-
we zasadniczo wykorzystywane są do 
monitorowania i nadzoru. W tym sensie 
drony oferują doskonałą okazję do oce-
ny informacji ze znaczących incydentów 
i wydarzeń na dużą skalę, które mogą 
zapewnić dowódcy zdarzenia dodatkową 
świadomość sytuacyjną. Zaangażowane 
w świadomość sytuacyjną urządzenia te 
mogą być wyposażone w kamery wideo 
do przechwytywania wideo i/lub dostar-
czania obrazu na żywo. UAV wyposażone 
w kamery (wideo i podczerwień) mogą 
również zapewniać w czasie rzeczywistym 
przegląd rozprzestrzeniania się pożarów 
i potencjalne zagrożenie dla strażaków 
i okolicznych społeczności znajdujących 
się w obszarze objętym pożarem.

Potencjał dronów w gaszeniu poża-
rów nie kończy się na monitorowaniu. 
Tendencja branży zmierza w kierunku 
wykorzystania UAV jako rzeczywistych 
„pojazdów strażackich” podczas operacji 
gaśniczych[2]. W tym sensie trwają testy 
mające na celu zdalne sterowanie UAV 
w celu podnoszenia wody i dostarczania 
jej tam, gdzie jest to konieczne do gasze-
nia ognia. Podstawowy warunek użycia 
jest tutaj oczywisty: posiadanie drona do 
dyspozycji straży pożarnej po przybyciu 

1 Drones in Firefighting: How, Where and When 
They’re Used.

2 Fire Technology: Using Drones In the Fire 
Service.

do obszaru objętego żywiołem pożaru. Po-
zwoliłoby to strażakom oraz postronnym 
ludziom nie tylko pozostać w bezpiecznej 
odległości od pożaru, ale także działać 
z niezwykle korzystnego punktu widzenia. 
Nie jest zaskoczeniem, że organy ścigania 
są również zainteresowane UAV, ponieważ 
mogą one zmniejszać ryzyko i zwiększać 
użyteczność transferowanych danych, 
które mogą pomóc w opracowaniu bar-
dziej świadomej strategii i taktyki realiza-
cji określonego celu.

Obecnie drony są coraz częściej wyko-
rzystywane przez strażaków do monito-
ringu. Urządzenia te są wyposażone w ka-
mery wideo do przechwytywania wideo 
i / lub dostarczania obrazu na żywo. UAV 
wyposażone w kamery (wideo i podczer-
wień) mogą, jak już wcześniej wspomnia-
no, zapewniać w czasie rzeczywistym 
przegląd rozprzestrzeniania się pożarów 
terenów i potencjalnych zagrożeń dla 
strażaków biorących udział w akcji gaśni-
czej oraz okolicznej społeczności. Jednak 
poza tymi zastosowaniami wykorzysta-
nie UAV do realizacji operacji gaśniczych 
(uwalnianie wody w celu gaszenia pożaru) 
jako alternatywy i/lub uzupełnienia zało-
gowych statków powietrznych jest nadal 
nierozwiązanym wyzwaniem. Szansa na 
użycie dronów przeciwpożarowych jest 
ogromna, ale nadal istnieją ogranicze-
nia technologiczne uniemożliwiające ich 
użycie, ponieważ muszą one obejmować 
niezwykle precyzyjny i skuteczny system 
uwalniania wody, który pozwala na użycie 
lekkiego, kompaktowego i zwrotnego bez-
załogowego statku powietrznego zdolne-
go do transportu ciężkich ładunków wody 
mogącej uwolnić się nad ogniem, a jak 
dotąd nie udało się tego osiągnąć. Ponad-
to obciążenie i udźwig drona oraz system 

kontroli jest jednym z wyzwań technolo-
gicznych do pokonania.

Według europejskiego systemu infor-
macji o pożarach (EFFIS) każdego roku 
w UE występuje średnio 65 000 pożarów. 
W UE duże pożary (≥ 50 hektarów) stano-
wią 75% całkowitej spalonej powierzchni, 
co stanowi 2,6% całkowitej liczby poża-
rów. Pożary lasów wywołane przez czło-
wieka stanowią około 95% ogólnej liczby 
pożarów.

Półwysep Iberyjski – Hiszpania i Por-
tugalia. W tym regionie przewiduje się 
średni wzrost temperatury od 2 do 3 stop-
ni Celsjusza w miesiącach lipcu i sierpniu 
w porównaniu do obecnych temperatur, 
co oznacza większą liczbę wyjątkowo 
gorących dni w nadchodzących latach. 
Podobnie liczba dni deszczowych spad-
nie o 25% w tym okresie. Wzrost będzie 
jeszcze większy od 2051 r. do 2075 r., 
ponieważ w tym okresie przewiduje się 
wzrost o 4 stopnie Celsjusza temperatury 
w miesiącach letnich, co jest krytycznym 
momentem dla pożarów. Ryzyko pożarów 
wzrasta również z powodu innych czynni-
ków meteorologicznych, takich jak prze-
dłużające się susze.

Duża liczba wypadków i ofiar powo-
duje konieczność ulepszenia i opracowa-
nia nowych środków gaśniczych w celu 
radzenia sobie z różnymi czynnikami, 
w których występują pożary. Ponadto ze 
względu na zmiany klimatu i nienormalne 
warunki pogodowe na Półwyspie Iberyj-
skim w ciągu ostatnich 30 lat, gwałtownie 
wzrosły pożary w sezonie letnim.

Główny celem w Hiszpanii jest, w od-
niesieniu do występowania pożarów, 
zmniejszenie całkowitej powierzchni spa-
lonej. Niemniej jednak, GF (Great Fire-Wiel-
kie Pożary) są powszechne, a liczba GF jest 
bardzo podobna do poprzednich dekad. 
Uważa się zatem, że kontrola dużych poża-
rów nie jest zbyt udana.

Niedawno Portugalia została ponow-
nie poważnie dotknięta pożarami. Ma to 
miejsce m.in. ze względu na bliskość i po-
dobieństwo do hiszpańskiego klimatu. 
W 2016 r. spalonych zostało 64 443 hek-
tary, z około 15 151 całkowitej liczby po-

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE 
W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ
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żarów. 17 czerwca 2017 r. wydarzył się 
największy i najbardziej rozległy pożar 
w Portugalii, a jednocześnie najbardziej 
zabójczy w historii tego kraju i jeden 
z 11 najbardziej zabójczych na świecie od 
1900 r. Portugalia ma niewielką kontrolę 
nad kwestiami zapobiegania i niwelowa-
nia skutków śmiertelnych.

Podobnie jak w Portugalii i Hiszpanii, 
Włochy są jednym z krajów najbardziej do-
tkniętych przez pożary. W 2016 r. wybuchło 
5 442 pożarów o ogromnych rozmiarach-
-GF, które spaliły 41 511 hektarów. Włochy 
dołożyły ogromnych starań w zakresie ga-
szenia pożarów i zapobiegania im, chociaż 
istnieją różnice między prowincjami. Z po-
wodu pożarów w ubiegłym roku we Wło-
szech spłonęło 30 000 hektarów.

Grecja: Liczba pożarów i cechy klima-
tu w Grecji są podobne do Hiszpanii. Nale-
ży zwrócić uwagę na negatywny element 
Grecji w odniesieniu do ochrony przeciw-
pożarowej – liczne cięcia budżetowe, któ-
re miały miejsce w wielu różnych depar-
tamentach rządowych w wyniku kryzysu 
gospodarczego.

Polska: Obecne warunki w Polsce cha-
rakteryzują się dość wysokim czynnikiem 
ryzyka pożarowego. Trzy warunki mają 
szczególny wpływ na wystąpienie ognisk: 
długie okresy niskich opadów, duża 
obecność turystów w lasach i wysokie 
zanieczyszczenie powietrza, co powodu-
je niszczenie-rozkład drzew, wytwarzając 
łatwopalny materiał. W 2015 r. w Polsce 
wystąpiła duża liczba pożarów. Co roku 
Polska przeznacza dużą część swojego 
budżetu na gaszenie pożarów (ponad 20 
milionów EUR). Ponadto przewiduje się 
wdrożenie nowych środków mających na 

celu zwalczanie i zapobieganie pożarom, 
co świadczy o coraz większym znaczeniu 
zagrożenia pożarami w naszym kraju.

Technologia bezzałogowych statków 
powietrznych znajduje coraz większą 
popularność i zastosowanie w codzien-
nym życiu, także wykorzystanie jej po-
tencjału w akacjach gaśniczych prowa-
dzonych nocą, stawia zarówno duże 
wyzwanie jak i wsparcie dla służb pożarni-
czych.  

dr inż. Tomasz Balcerzak
Wykładowca Politechniki Śląskiej, Katedry Technologii Lotniczych oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 
Ekspert Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), Ekspert Rady Naukowo-Technicznej Rządu Malty, Ekspert Eu-
ropejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej. 
2013–2016 r. Prezes Zarządu Polskiego Klubu Lotniczego, poprzednio Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny Eu-
rolot S.A. Od lipca 2011 do końca grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki WRO LOT – usługi 
lotniskowe. Od maja 20011 do grudnia 2013 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjno-Technicznych 
w Polskich Liniach Lotniczych LOT.  Od 2009 roku pracował początkowo jako Prezes, a następnie Członek 
Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny w czarterowej linii lotniczej Enter Air. Wcześniej, doświadczenie zawodowe 
zdobywał m.in. jako Dyrektor Operacyjny w linii lotniczej Centralwings, Dyrektor Zarządzający w spółce FDS-
-Flight Dispatch Services oraz Dyrektor Jakości w linii lotniczej Fly Jet., a także jako Pilot – Dowódca Załogi 
w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie. Absolwent Szkoły Oficerskiej Sił Powietrz-
nych w Dęblinie. Posiada licencję pilota samolotów i śmigłowców

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTU  
– NIEWYKORZYSTANE NARZĘDZIE

P racując w branży ochrony ponad 
20 lat i od ponad 15 lat zajmując 
się audytami systemów bezpie-

czeństwa, audytami ochrony i wszela-
kiego rodzaju analizami stanu bezpie-
czeństwa obiektów, od dłuższego już 
czasu mam głębokie przeświadczenie, że 
zarówno Organizacje korzystające z sze-
rokiego spektrum usług ochronnych jak 
również Firmy świadczące takie usługi, 
tragicznie nie doceniają roli, znaczenia 
oraz możliwości, jakie otwiera prawidło-
wo zrealizowany audyt, dotyczący szero-
ko rozumianego bezpieczeństwa, ochrony 
i zabezpieczenia Organizacji/Obiektu.

Spotkać się można z opiniami o „wy-
mądrzaniu się i wydziwianiu”, „wyważaniu 
otwartych drzwi”, „nierzetelności i stronni-
czości audytorów”, a nawet o „zagrożeniu, 
które generuje audyt dla osób odpowie-

dzialnych za bezpieczeństwo, zatrudnio-
nych przez Organizację audytowaną”.

I owszem, i takie audyty się zdarzają. 
Takie, które można pod w/w opinie dopa-
sować. Jednak mamy zająć się audytem, 
który z założenia ma być wykonany rzetel-
nie, bezstronnie i kompletnie.

Czym jest audyt (w rozumieniu 
bezpieczeństwa)?

Zazwyczaj audyt definiuje się i opisuje 
wyłącznie w obszarach finansowo-księ-
gowych oraz IT, lub znacznie rzadziej, tam 
gdzie wymagają tego odrębne przepisy, 
w obszarze utrzymania ciągłości działania 
Organizacji.

Wyjątkiem w regulacjach prawnych, 
powołujących się wprost na audyt w ro-
zumieniu bezpieczeństwa, są przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa lotnictwa cywil-
nego, narzucone nam przez właściwe, eu-
ropejskie regulacje prawne i realizowane 
przez dedykowanych do tego audytorów.

Tymczasem audyt systemu bezpie-
czeństwa przedsiębiorstwa lub obiektu 
(zarówno komercyjnego jak i należącego 
do Skarbu Państwa), to nic innego jak 
kontrola i ocena stopnia zabezpieczenia 
i bezpieczeństwa danej Organizacji i/lub 
poszczególnych jej części, funkcjonowa-
nia jej systemów ochrony i procesów we-
wnętrznych pod kątem bezpieczeństwa 
oraz gotowości systemu bezpieczeństwa 
do zachowania akceptowalnych standar-
dów i poziomów ryzyk – na dzień realizacji 
audytu i w przewidywalnej przyszłości. 
Nieodłączną częścią takiego audytu są 
zalecenia zmian w zweryfikowanych ob-
szarach jej działania – plan naprawczy. 
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Czyli de facto jest to ocena podatności 
na różne ryzyka i zagrożenia oraz ocena 
przedsięwzięć/procesów funkcjonujących 
w Obiekcie/Organizacji, które powinny te 
podatności i ryzyka przewidywać i je mi-
nimalizować.

Nie można takiego dokumentu prze-
cenić. Oferuje on szereg możliwości 
w wielu obszarach funkcjonowania au-
dytowanej Organizacji – począwszy od 
jej wewnętrznych regulacji prawnych (re-
gulaminy, instrukcje i procedury), przez 
właściwe przydzielenie kompetencji po-
szczególnym Managerom Działów, odpo-
wiednie scharakteryzowanie ryzyk, zagro-
żeń i zakresów odpowiedzialności, aż po 
możliwości reorganizacji takich procesów, 
jak na przykład:
�� ruch osobowy wejścia/wyjścia i po-

ruszania się po terenie Obiektu w po-
dziale na grupy, takie jak np.: pra-
cownicy, najemcy, goście, dostawcy, 
serwisy zewnętrzne,

�� ruch wjazdowy i wyjazdowy pojazdów 
osobowych, dostawczych i ciężaro-
wych, wraz z zasadami poruszania się 
po terenie Obiektu,

�� ruch towarów, materiałów i surowców 
„do” oraz „z” poszczególnych komórek 
organizacyjnych Przedsiębiorstwa,

�� zasady obiegu informacji i dokumen-
tów wraz z ich autoryzacją,

włącznie z dopuszczalnymi (akceptowal-
nymi) formami kontroli wyżej wymienio-
nych procesów. Nie wspomina się o tak 
oczywistych rzeczach, jak rekomendacje 
dotyczące sił i środków przeznaczanych 
na bezpośrednią ochronę Obiektu oraz 
kodyfikacja zasad i procesów ochronnych 
– te, jak autor mniema, są dla czytających 
ten artykuł oczywiste.

Możliwości, otwierające się przez wła-
ściwie zaudytowaną Organizacją, są nie-
zmiernie szerokie: optymalizacja procesów, 
ograniczenie zatrudnienia, automatyzacja 
powtarzalnych czynności, optymalizacja 
kosztów (w tym ochrony), outsourcing sze-
regu działań i stanowisk i wiele innych.

Skąd wynikają tak szerokie możliwo-
ści wykorzystania audytu dotyczącego 
szeroko rozumianego obszaru bezpie-
czeństwa?

Odpowiedź jest bardzo prosta – 
z jego zakresu (dla przypomnienia: cały 
czas mówimy o prawidłowo zrealizowa-
nym audycie). 

Niestety, na rynku ochrony i bezpie-
czeństwa, audyt zakresu bezpieczeństwa 
i ochrony, kojarzy się najczęściej z infor-
macją dotyczącą ilości niezbędnych do 
ochrony obiektu pracowników ochrony 

i zalecanych przez audytora godzin pracy 
zajmowanych przez nich posterunków.

W efekcie takiego rozumienia audytu, 
na rynku znajdują się jednostronicowe 
opracowania szumnie nazywane audytem 
bezpieczeństwa, będące de facto rozpisa-
nym modelem ochrony fizycznej obiektu, 
z którego najbardziej wartościową infor-
macją jest:
�� ilość posterunków ochrony fizycznej
�� podstawowy i bardzo ogólny zakres 

obowiązków (o szczegółowości na po-
ziomie: „nadzór nad ruchem osób”)
Tymczasem z problematyką audytu 

systemu bezpieczeństwa wiążą się nastę-
pujące, wymagające osobnego opisania 
– zależnie od zakontraktowanego zakresu 
opracowania oczywiście – podsystemy, 
które w rzeczywistości składają się na Sys-
tem Bezpieczeństwa Obiektu, którego au-
dytem dziś się zajmujemy. Są to – między 
innymi:
  1. Podsystem ochrony fizycznej Organi-

zacji/Obiektu.
  2. Podsystem ochrony technicznej i me-

chanicznej Organizacji/Obiektu.
  3. Podsystem ochrony przeciwpożaro-

wej Organizacji/Obiektu.
  4. Podsystem ochrony teleinformatycz-

nej Organizacji/Obiektu.
  5. Podsystem ochrony informacyjnej Or-

ganizacji/Obiektu.
  6. Podsystem ochrony prawnej Organi-

zacji/Obiektu.
  7. Podsystem ochrony organizacyjnej/

administracyjnej Organizacji/Obiektu.
  8. Podsystem ochrony pracownika.
  9. Podsystem ochrony społecznej Orga-

nizacji/Obiektu.
10. Współpraca w obszarze bezpieczeń-

stwa w zakresie sytuacji koniecznej 
ewakuacji, zarządzania kryzysem 
i utrzymania ciągłości działania.

Podstawy formalno-prawne 
realizacji audytów systemów 
ochrony obiektu – stan na dzień 
dzisiejszy

Najbardziej rygorystycznym dokumen-
tem opisującym sposób ochrony obiektu 
(w tym wypadku – obiektu podlegającego 
obowiązkowej ochronie), którego stwo-
rzenie narzuca ustawa o ochronie osób 
i mienia, jest Plan Ochrony Obiektu. 

Ustawa o ochronie osób i mienia 
z dnia 22 sierpnia 1997 r. stanowi w art. 3., 
że ochrona osób i mienia realizowana jest 
w formie:
1) bezpośredniej ochrony fizycznej:

a) stałej lub doraźnej,
b) polegającej na stałym dozorze 

sygnałów przesyłanych, groma-
dzonych i przetwarzanych w elek-
tronicznych urządzeniach i syste-
mach alarmowych,

c) polegającej na konwojowaniu 
wartości pieniężnych oraz innych 
przedmiotów wartościowych lub 
niebezpiecznych;

2) zabezpieczenia technicznego, polega-
jącego na:
a) montażu elektronicznych urządzeń 

i systemów alarmowych, sygnali-
zujących zagrożenie chronionych 
osób i mienia, oraz eksploatacji, 
konserwacji i naprawach w miej-
scach ich zainstalowania,

b) montażu urządzeń i środków me-
chanicznego zabezpieczenia oraz 
ich eksploatacji, konserwacji, na-
prawach i awaryjnym otwieraniu 
w miejscach zainstalowania.

Tylko i wyłącznie ten zakres ochrony 
i bezpieczeństwa opisuje przedmiotowa 
ustawa, jak też tylko i wyłącznie do opisa-
nych form ochrony się odnosi.
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Jednakże bezpieczeństwo, w rozu-
mieniu prawidłowo skonfigurowanego 
i właściwie funkcjonującego systemu bez-
pieczeństwa, nie zamyka się do dwóch 
składowych: bezpośredniej ochrony fi-
zycznej i zabezpieczenia technicznego. 
Coraz rzadziej spotyka się sytuacje, gdzie 
jeden lub obydwa z wyżej wymienionych 
systemów samoistnie jest najbardziej 
efektywnym lub najbardziej istotnym sys-
temem ochrony z zaimplementowanych 
w danym obiekcie i/lub organizacji.

Coraz częściej (choć zdecydowanie 
jeszcze zbyt rzadko) spotyka się sytu-
acje, gdzie pracownik ochrony to już nie 
„masa” ludzi, a niewielka ilość wysoko 
wyspecjalizowanych „Operatorów”. Zmo-
tywowanych, zaangażowanych, rozumie-
jących swoje zadania i ich cel oraz skutki 
swojej pracy.

Jedną z najważniejszych czynności 
podczas budowy systemu bezpieczeń-
stwa obiektu, zwłaszcza Organizacji 
skomplikowanej strukturalnie, posiada-
jącej strukturę rozproszoną lub określanej 
niegdyś jako szczególnie ważnej dla bez-
pieczeństwa i obronności państwa, jest 
prawidłowe postawienie realizowanych 
celów, pełnionych zadań i funkcji, założeń 
organizacyjno-technicznych oraz zrozu-
mienie jego roli w życiu Organizacji i do-
branie do tego odpowiednich środków 
i narzędzi.

Błędne założenia poczynione na 
etapie konfiguracji funkcjonalnej i orga-
nizacyjnej systemu oraz projektowania 
technicznego, skutkują źle dobranymi 
jego komponentami, nietrafioną jako-
ścią wykonawczą, błędami w konfiguracji 
osobowo-sprzętowej a w efekcie szybko 
postępującą degradacją funkcjonalną, 
dewaluacją techniczną oraz nieadekwat-
nością zastosowanych rozwiązań ochron-
nych do rzeczywistych potrzeb ochrony.

Ograniczenie przyjętych zasad bez-
pieczeństwa wyłącznie do ilości pracow-
ników ochrony oraz ilości i/lub lokalizacji 
kamer, lub czujników systemów zabez-
pieczenia technicznego jest poważnym, 
bodajże nawet najpoważniejszym błędem 
skutkującym poczuciem fałszywego bez-
pieczeństwa wśród osób zarządzających 
obiektem oraz swobodą infiltracji obiek-
tu, danych oraz innych dóbr w sposób 
nieweryfikowalny.

W ustawie o ochronie osób i mienia 
pominięto całą sferę zbierania i obiegu 
informacji, tworzenia i obiegu dokumen-
tacji, obiegu komponentów i produktów, 
procesu decyzyjnego, procedur kontro-
lnych i weryfikacyjnych. Można by tak 
wyliczać w nieskończoność, gdyż każdy 
element funkcjonowania dowolnej orga-
nizacji jest podatny na specyficzne tylko 
dla siebie zagrożenia.

Wspomniany wcześniej Plan Ochrony, 
składa się z 7 części składowych, które – 
uogólniając – można przyjąć, że stanowią 
bardzo mocno okrojoną wersję audytu 
bezpieczeństwa systemu ochrony obiek-
tu, która nie zawiera w sobie całości stro-
ny merytorycznej zagadnienia, wniosków 
pokontrolnych oraz zaleceń naprawczych. 
Większość istniejących audytów bezpie-
czeństwa, lub innych opracowań mają-
cych pretensje do tej nazwy, oparta jest 
na konstrukcji planu ochrony.

Żadna z istniejących ustaw i rozporzą-
dzeń nie odnosi się też w żaden sposób 
do problematyki audytów i analiz bezpie-
czeństwa, pomimo że w planie ochrony, 
który sporządzać może wyłącznie pra-
cownik posiadający kwalifikację pracow-
nika ochrony fizycznej, zawarte są ich 
istotne elementy. Ustawa o ochronie osób 
i mienia narzuca posiadanie kwalifikacji 
wyłącznie do pracy ochronnej, kontrol-
nej i organizacyjnej, Umożliwia również 
prowadzenie działalności gospodarczej 
w branży ochrony osób i mienia, jednak 
w żaden sposób nie odnosi się do prac au-
dytorskich i analitycznych. 

Wynika z tego, że na dzień dzisiejszy 
nie są wymagane żadne uprawnienia, by 
wykonywać audyty systemów bezpie-

czeństwa. Jedyną barierą, i to wyłącznie 
od strony formalnej, w momencie roz-
poczęcia wykonywania przedmiotowych 
analiz, jest posiadanie odpowiedniego 
dopuszczenia do informacji niejawnych.

Istniejący paradoks, polegający na 
braku konieczności posiadania jakich-
kolwiek uprawnień do przeprowadzania 
audytów bezpieczeństwa, spowodował 
możliwość wykorzystania tej luki prawnej 
oraz powstanie szeregu organizacji nada-
jących sobie samym uprawnienia w tej 
dziedzinie. 

Reasumując, na dzień dzisiejszy nie 
ma absolutnie żadnych podstaw do za-
bronienia komukolwiek wykonania prac 
w zakresie audytowania systemów bez-
pieczeństwa – nawet w obiektach będą-
cych na liście Infrastruktury Krytycznej.

Podsumowując

Prawidłowo zrealizowany audyt bezpie-
czeństwa oraz uzgodnienie i wdrożenie 
w życie planu naprawczego opisanego 
we wnioskach pokontrolnych, to powin-
ny być dokumenty nie do przeszacowa-
nia dla audytowanej Organizacji. Często 
jednak spotyka się wadliwe audyty, a je-
żeli już są na akceptowalnym poziomie, 
to plan naprawczy jest niedopracowany 
i błędny w swoich założeniach (np. po-
przez niewłaściwe zrozumienie potrzeb 
Organizacji, poziomu oczekiwanej od-
porności lub niedoszacowania/przesza-
cowania ryzyk). 

A jeżeli jedno i drugie jest dobre, to 
Organizacja nie jest przygotowana na 
wdrożenie wniosków pokontrolnych do 
realizacji. To rozczarowujące, gdy siedzi 
się naprzeciwko mądrych skądinąd osób 
i słyszy się – po omówieniu opracowania 
– kwestie typu: „Ale przecież nigdy nic 
tu się nie działo, zawsze wszystko było 
OK., nie rozumiem skąd takie określenie 
naszych potrzeb”, lub „Naprawdę nie ro-
zumiemy, w jakim celu ingeruje Pan tak 
głęboko w naszą Firmę”, aż po „To krzyw-
dząca ocena i nierzetelne wnioski. Proszę 
o ich zmianę.”

I zaczynają się problemy.  

Krzysztof Moszyński 
absolwent Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Obrony Narodowej, niespełniony doktorant AON. 
W branży ochrony od ponad 20 lat, od ponad 15 lat zajmujący się analizami i audytami bezpieczeństwa, 
pracujący w korporacjach międzynarodowych (Falck, Group4, Group4Securicor, a obecnie Seris Konsalnet), 
odpowiedzialny za konsulting, doradztwo (audyty) i konfigurację nowych systemów bezpieczeństwa u naj-
bardziej nawet skomplikowanych strukturalnie Organizacjach. Autor ponad 500 specjalistycznych opraco-
wań eksperckich, wykonawca ponad 200 audytów systemów ochrony, zabezpieczeń i bezpieczeństwa dla 
Organizacji z wszystkich branż, autor kilkunastu publikacji. Związany pasją i zainteresowaniami z branżą 
ochrony i zabezpieczenia. 
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BEZPIECZEŃSTWO | TERRORYZM I ANTYTERRORYZM

W  warunkach polskich ten tytuł 
jest prowokacyjny, a o skali 
tej prowokacji niech świadczy 

cudzysłów, którym opatrzony jest anty-
terrorystyczny charakter świadomości. 
Na czym polega prowokacja? Otóż w kra-
ju, gdzie przedsiębiorca „ma pod górkę” 
w prawie każdym aspekcie prowadzonej 
działalności nagle okazuje się, że autor 
śmie przypisywać mu jeszcze konieczność 
zaprzątania sobie głowy jakimś terrory-
zmem… I tu pierwsza refleksja…

Terroryzm i antyterroryzm – bilans 
nierównowagi

Mamy często przekonanie, że istnieje 
fizyczna wręcz równowaga pomiędzy 
ilością zamachów na danym obszarze, 
przeciwko danej populacji, czy grupie, 
a ilością i jakością podejmowanych dzia-
łań antyterrorystycznych. Tymczasem, 
nie tylko z eksperckiego punktu widze-
nia, a po prostu „po ludzku” nie jest to 
prawda. Mitologizacja samego słowa ter-
roryzm powodowała przez lata poczucie 
swoistej elitarności zjawiska, nie umniej-
szając zresztą towarzyszącego mu odium 
dramatu ofiar i poszkodowanych. Tym 
czasem przestępczość terrorystyczna, jak 
każda inna – zmieniała się, umasowiła, 
znalazła naśladowców. Ci z kolei po na-
rzędzia zamachu terrorystycznego sięgali 
coraz skwapliwiej i wobec grup, które we 
własnym przekonaniu nie stanowiły celu 
jakiejkolwiek działalności politycznej, 
czy światopoglądowej. Jednym słowem 
działanie „po” zamachu i pod jego wpły-
wem jest nie tylko nieskuteczne, ale i nie-
logiczne, a niekiedy również nielegalne. 
Zabrzmiało poważnie? A przecież admi-
nistracja publiczna w całości, a poważny 
biznes w istotnej części ma prawne obo-
wiązki związane z uodpornieniem, usuwa-
niem krytycznych podatności, czyli szero-
ko rozumianą profilaktyka i prewencją 
terroryzmu. W tym miejscu należy pod-
kreślić, że mowa o działaniach antyterro-
rystycznych, które są na całym cywilizo-
wanym świecie udziałem obywatela, a nie 

kontrterrorystycznych – polegających na 
fizycznym zwalczaniu terroryzmu. Zanim 
jednak ten niezwykle istotny podział roz-
winiemy warto wrócić do podstaw analizy 
ryzyka. Czym jest ryzyko przecież każdy 
wie… i tu zaczyna się problem. Każdy 
wie, że ryzyko to… mierzalny synonim 
zagrożenia? Przecież trudno uwierzyć, że 
poważne analizy opierają się o literackie 
definicje. Ryzyko to w uproszczeniu wynik 
mnożenia prawdopodobieństwa i skutku, 
które wywołuje. I żeby nie pastwić się nad 
jakością niektórych analiz ryzyka w pol-
skich firmach, które bardziej przypomina-
ją wypracowanie z polskiego o ryzyku, niż 
analizę, poddajmy refleksji kiedy ryzyka 
terrorystyczne są niskie. Kiedy brać pod 
uwagę, prawdopodobieństwo – w myśl re-
guły „nasza chata z kraja” i kto miałby nas 
atakować? Szybko można zauważyć, że 
skalę prawdopodobieństwa można w tym 
przypadku podważyć brakiem wiedzy 
operacyjnej o zainteresowaniu regionem 
konkretnych grup lub komórek terrory-
stycznych, a wprost – nie będzie ono do-
tyczyć naśladowców, osób zaburzonych, 
czy tzw. zamachowców jednej sprawy. 
W dobie coraz gorętszej polaryzacji sceny 
politycznej może się okazać, że stereotyp 
terrorysty z bliskiego wschodu w naszej 
części Europy jest proporcjonalny do 
jego udziału w statystykach Europolu, tj. 
według raportu TESAT, na tle wszystkich 
powodów, dla których popełniane są za-
machy na naszym kontynencie, tzw. ter-
roryzm dżihadystyczny to około 20–25% 
przez ostatnich kilka lat. Racjonalny wnio-
sek jest więc taki – wiedzę na temat praw-
dopodobieństwa można zbudować na 
własnej rzetelnie sporządzonej statystyce 
lub podjąć od uprawnionych i wyposażo-
nych w narzędzia organów. W przypad-
ku Polski jest to właściwie jedno źródło 
– ABW. Zabierzmy się zatem za analizę 
skutku. Najskuteczniejsza miara przygoto-
wania na skutki to odpowiedź na pytanie 
„co rzeczywiście się stanie, kiedy dojdzie 
do…” I tu niestety kolejny problem stano-
wi niezwykle niska świadomość rzeczywi-
stych skutków działania instrumentarium 

sprawców. Trudno przewidywać i obliczać 
skutki działania, kiedy wiedza nt. narzędzi 
jest bliska zeru lub oparta na hollywoodz-
kich stereotypach. Miejmy też na uwadze 
ilość możliwości działania. 

Na początek poddamy analizie dzia-
łanie uzbrojonego sprawcy. Na licznych 
spotkaniach z przedstawicielami polskie-
go biznesu proces ten zaczyna się często 
od przedstawienia prostego scenariusza. 

„Do Twojej siedziby, np. biura obsługi 
klienta, wchodzi mężczyzna. Zachowuje 
się dziwnie. Coś mruczy pod nosem, nagle 
podnosi głos – padają wulgaryzmy… Wy 
kur…y! Zaj…e wszystkich! Wyciąga spo-
rych rozmiarów nóż.” 

Pytania pierwsze – jak reagujemy? kto 
konkretnie reaguje? kto i jak wzywa po-
moc, np. powiadamia Policję?

Szybko się okazuje, że zdania są 
podzielone. Część słuchaczy uważa, że 
zgodnie z instrukcją dot. napadu należy 
zachować spokój i wykonywać polecenia 
napastnika, czekając na pomoc interwe-
niującej Policji. 

Serio? Uda się zachować spokój? A ja-
kie polecenia wydał sprawca – napastnik?

Zagrożenie ma w tym przypadku cha-
rakter bezwarunkowy, permanentny i in-
strukcje antynapadowe nie będą miały 
zastosowania.

Inna grupa słuchaczy adaptowała się 
szybciej i proponuje ucieczkę. To lepsze 
rozwiązanie, ale problem stanowi droga 
tej ucieczki, którą blokuje napastnik. Moż-
na się oczywiście zabarykadować w jakiejś 
części pomieszczenia i czekać na przybycie 
Policji … którą trzeba powiadomić.

Tu znowu statystyka określa rozmiar 
wyzwania. W czasie ćwiczenia praktycz-
nego wielokrotnie zdarzało się, że nikt 
Policji nie wezwał. Założywszy jednak, że 
tym razem wszyscy przytomnie chwycili 
za telefon … statystyczne cztery minuty 
poświęcamy na wybranie właściwego nu-
mery i połączenie … i statystyczne cztery 
do ośmiu minut rozmawiamy z operato-
rem numeru alarmowego. Od tego mo-
mentu – powiadomiony Policjant może 
rozpocząć drogę w kierunku zaatakowa-

ŚWIADOMOŚĆ 
„ANTYTERRORYSTYCZNA” 
PRZEDSIĘBIORCÓW
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nego obiektu. Długo? To teraz zamieńmy 
zaburzonego nożownika na zdetermino-
wanego strzelca uzbrojonego w pistolet. 
Poddajmy refleksji ile raz wystrzeli, zanim 
przybędzie pierwszy Policjant, a będzie 
łatwiej określić, czy da się biernie czekać. 
I żeby na chwilę oderwać się od dyskusji 
na temat pierwszej reakcji, rozważmy sy-
tuację w której sprawca otworzył ogień 
na zewnątrz, kilka osób odniosło rany, 
wbiegło do naszego obiektu, ale przy 
odrobinie szczęścia udało nam się za-
mknąć i zabarykadować drzwi… Teraz bę-
dziemy czekać na interwencję Policji. Już 
mając świadomość, że ta może przyjść 
po dwudziestu minutach – to w wersji 
optymistycznej. Pesymistyczna zakłada 
oczekiwanie na pododdział kontrterrory-
styczny, co w warunkach dużej aglome-
racji oznacza 60–90 minut. Znowu bilans 
problemów, czy mamy czym i wiemy jak 
opatrzyć rannych do przybycia pomocy? 
Czy wiemy jak zabezpieczyć się przed ata-
kiem wtórnym i wtargnięciem do obiektu 
inną drogą? Wszak sprawca lub sprawcy 
na widok przybyłej Policji mogą zechcieć 
wykorzystać naszą kryjówkę jako bastion.

Słuchacze opisywanego spotkania za-
czynają rozważać, czy tym wszystkim nie 
może się zajmować Policja? Ależ może … 
tylko sprawcy musieliby zobowiązać się 
do atakowania wyłącznie obiektów Policji. 
Inaczej problem jest udziałem zaatakowa-
nego, czy sobie tego życzy, czy też nie.

Na tę skomplikowaną sytuację trzeba 
jeszcze nałożyć mnogość form działania 
sprawców, użycie materiałów i urządzeń 
wybuchowych, substancji chemicznych 
… i prawny obowiązek posiadania pla-
nu działania. Ustawowy dla administra-
cji publicznej i zarządców infrastruktury 
krytycznej, a wymuszony oczekiwanym 
standardem świadczonych usług dla np. 
zarządcy galerii. Bo środowisko prawne 
działań antyterrorystycznych zmienia się 
wraz z ewolucją zjawiska i oczekiwania-
mi użytkowników, czyli nas wszystkich. 
Ostatnia taka zmiana datuje się na 2016 
rok i zmienia nie tylko rolę obywatela, 
ale i trzydzieści innych ustaw, poza tą klu-
czową Ustawą o działaniach antyterrory-
stycznych.

Środowisko prawne – terroryzm, 
kontrterroryzm i działania 
antyterrorystyczne

Po tym obrazoburczym wstępie przycho-
dzi czas na ocenę współczesnego stanu 
środowiska prawnego dla działań anty-
terrorystycznych w naszym kraju. Może 

z większym dystansem do zapewnień, że 
to nie przydatne ”bo co się może wyda-
rzyć?”. Bardziej istotne jest bowiem, co 
mogę i co muszę zrobić kiedy już się „wy-
darzy”. 10. Czerwca 2016 roku parlament 
RP uchwalił Ustawę o działaniach antyter-
rorystycznych (Dz.U. 2016 poz. 904), a mie-
siąc później Prezes Rady Ministrów wydał 
Rozporządzenie w sprawie zakresu przed-
sięwzięć wykonywanych w poszczegól-
nych stopniach alarmowych i stopniach 
alarmowych CRP (Dz.U. 2016 poz. 1101). 
Należy dodać, że poza kolejnymi stopnia-
mi ALFA – BRAVO – CHARLIE – DELTA oraz 
ich odpowiednikami CRP mamy jeszcze je-
den, być może najważniejszy. To stopień, 
który można nazwać NORMALNE FUNK-
CJONOWANIE. Przecież na co dzień, funk-
cjonując normalnie, również obowiązują 
instrukcje, procedury i algorytmy, których 
zadaniem jest ograniczenie swobody prze-
stępcy, w tym terrorystycznego wobec za-
rządzanych przez nas obiektów i ich użyt-
kowników. Jeżeli stanąć przed wyzwaniem 
polegającym na uproszczeniu do jednego 
zdania, co jest kluczem do realizacji tej 
ustawy to mogłoby ono brzmieć – wszyscy 
jesteśmy antyterrorystami … nawet jak 
o tym nie wiemy. Zacytujmy dwa pierwsze 
punkty artykułu 2 tej regulacji. 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) działaniach antyterrorystycznych 

– należy przez to rozumieć działania 
organów administracji publicznej po-
legające na zapobieganiu zdarzeniom 
o charakterze terrorystycznym, przy-
gotowaniu do przejmowania nad nimi 
kontroli w drodze zaplanowanych 
przedsięwzięć, reagowaniu w przy-
padku wystąpienia takich zdarzeń 
oraz usuwaniu ich skutków, w tym od-
twarzaniu zasobów przeznaczonych 
do reagowania na nie; 

2) działaniach kontrterrorystycznych 
– należy przez to rozumieć działania 
wobec sprawców, osób przygotowują-
cych lub pomagających w dokonaniu 
przestępstwa o charakterze terrory-
stycznym, o którym mowa w art. 115 
§ 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1600 i 2077), prowadzone w celu wy-
eliminowania bezpośredniego za-
grożenia życia, zdrowia lub wolności 
osób lub mienia przy wykorzystaniu 
specjalistycznych sił i środków oraz 
specjalistycznej taktyki działania;
…
Jak widać działania antyterrorystycz-

ne w dotychczasowym i historycznym 
ujęciu rozdzielone zostały na kontrterro-

ryzm pozostający w wyłącznej jurysdykcji 
uprawnionych służb mundurowych i an-
tyterroryzm, który realizuje szeroko rozu-
miana administracja publiczna. Warto tu 
zaznaczyć, że pod pojęciem tym stoi za-
równo administracja rządowa, jak i samo-
rządowa oraz wiele innych podległych jej 
podmiotów, a pośrednio np. przedszkola, 
szkoły, czy uczelnie wyższe – o czym wię-
cej przy analizie Rozporządzenia 1101.

Na czym zatem polegają działania an-
tyterrorystyczne w ujęciu praktycznym. 
Po pierwsze, zanim jeszcze przejdziemy 
do obszarów działania należy wziąć pod 
uwagę, że litera regulacji będzie doty-
czyć „zdarzenia o charakterze terrory-
stycznym”, które jest znacznie szerszym 
pojęciem, niż zamach lub atak. Ułatwia 
również podjęcie decyzji o wdrożeniu 
właściwego działania bez odium trudu, 
który wynika z interpretacji, czy czyn jest 
czy nie jest przestępstwem o charakterze 
terrorystycznym. Przypominając bowiem 
art. 115 § 20, szybko zorientujemy się ja-
kim problemem może stać się ocena celu 
działania sprawcy.

§ 20. Przestępstwem o charakterze 
terrorystycznym jest czyn zabroniony za-
grożony karą pozbawienia wolności, któ-
rej górna granica wynosi co najmniej 5 lat, 
popełniony w celu:
1) poważnego zastraszenia wielu osób,
2) zmuszenia organu władzy publicznej 

Rzeczypospolitej Polskiej lub innego 
państwa albo organu organizacji mię-
dzynarodowej do podjęcia lub zanie-
chania określonych czynności,

3) wywołania poważnych zakłóceń 
w ustroju lub gospodarce Rzeczypo-
spolitej Polskiej, innego państwa lub 
organizacji międzynarodowej – a tak-
że groźba popełnienia takiego czynu.
Tu z pomocą przyjdzie Rozporządze-

nie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie 
katalogu incydentów o charakterze terro-
rystycznym, przedstawiający zdarzenia, 
wobec których podejmowanie działań 
antyterrorystycznych jest uzasadnione 
i konieczne. 

Co zatem jest dzisiaj standardem 
działania, mając na uwadze powszechny, 
obywatelski udział w działaniach antyter-
rorystycznych?

Zapobieganie zdarzeniom poprzez 
profilaktykę, w tym kształtowanie postaw, 
edukację i informację bieżącą, a także 
prewencję polegającą na przygotowaniu 
planu działania, wytworzeniu środowiska 
organizacyjnego, w którym nam będzie ła-
twiej działać, niż przestępcy.



Ochrona Mienia i Informacji 5/2019      23

BEZPIECZEŃSTWO | TERRORYZM I ANTYTERRORYZM

Przejmowanie kontroli nad zda-
rzeniami w drodze ZAPLANOWANYCH 
przedsięwzięć. To swoista alternatywa dla 
działania intuicyjnego i po skutku. Istotna 
zwłaszcza, że w sytuacji zagrożenia intu-
icja może podpowiadać po prostu bzdury.

Reagowanie. Tak, ustawodawca prze-
widział, że osoba „trzymana za gardło” 
jest zmuszona do podjęcia pierwszych re-
akcji na długo zanim pojawi się pierwszy 
funkcjonariusz.

I wreszcie usuwanie skutków, bo na-
wet po najtragiczniejszych zdarzeniach 
na świecie społeczności, których dotknęły 
podejmowały wysiłek by przywrócić nor-
malne funkcjonowanie.

W praktyce kilkudziesięcioletnich za-
ległości w rzetelnej edukacji na ten temat 
jest to jednak ogromne wyzwanie nie tyl-
ko dla administracji, ale także dla bizne-
su. Mówimy bowiem o nowej semantyce, 

nowym języku i nowych standardach po-
żądanych w działaniach, które dla części 
społeczeństwa miał dotąd podejmować 
ktoś inny. Teraz mamy sporą część tego 
obowiązku przejąć, a w kontynuacji tego 
artykułu spróbuje przybliżyć „jak”. 

W  kolejnym numerze w następnej 
części artykułu czytelnicy znajdą m.in.:

Działania antyterrorystyczne w po-
lityce bezpieczeństwa – czyli o tym, że 
procedura nie jest instrukcją, a instrukcja 
procedurą.

Forma zdarzenia o charakterze terro-
rystycznym – obszary, w których prioryte-
ty mogą być ze sobą sprzeczne.

Grzegorz Cieślak 
Ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospo-
darczymi Collegium Civitas. Wcześniej – członek rady programowej Centrum Badań nad Terroryzmem oraz 
Instytutu Analiz Informacji tej samej uczelni. Specjalista problematyki bliskowschodniej i Afryki północnej. 
Doradca ds. bezpieczeństwa w strategicznych obiektach infrastruktury krytycznej, transportowej, kultury 
i dziedzictwa narodowego oraz samorządu. Ekspert profilaktyki antyterrorystycznej, specjalista taktyki fi-
zycznego zwalczania terroryzmu, uprawniony instruktor działań minersko – pirotechnicznych oraz Ekspert 
Ochrony Obiektów Dyplomatycznych z praktyką w krajach wysokiego ryzyka. Doświadczony specjalista 
w zakresie wdrożeń implikacji Ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Autor projektów „(Nie)bezpieczna 
przesyłka”, „Strategia zabezpieczenia wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych”, „Tarcza”, „B.O.S.S.”, 
„BEHAV”, „Placówki edukacyjne w dobie zagrożeń terrorystycznych”, współautor metody szkoleń w zakresie 
prewencji antyterrorystycznej „LIDER” oraz „A.L.E.R.T. ”. Autor metody szacowania ryzyka i oceny podatności 
dla obiektów administracji publicznej. Autor modelu zintegrowanego polityki bezpieczeństwa wraz mode-
lem funkcjonalnym IT oraz koncepcji ochrony dla obiektów sieciowych. Współpracownik Centrum Prewencji 
Terrorystycznej ABW (TPCoE). 

D+H NA TORZE
D+H Car Race już na stałe wpisał się 
w harmonogram imprez organizowanych 
przez D+H Polska. W tym roku na Torze Kielce 
D+H gościło już dwukrotnie – w maju wspólnie 
z partnerami handlowymi z południa, a we 
wrześniu z klientami z centralnej i północnej 
Polski. Gościem specjalnym obydwu wydarzeń 
był Wojciech Chuchała, rajdowy mistrz Polski 
oraz mistrz Europy w klasie ERC2.

W  odróżnieniu od poprzednich imprez, gdzie pojawiały się 
zmagania off-roadowe, tegoroczny D+H Car Race miał 

charakter rajdowy i w całości odbywał się na torze wyścigowym 
w Kielcach oraz w jego ścisłym otoczeniu. W programie znalazły 
się m.in. konkurencje TIME TRIAL - jazda na czas za kierownicą 
sportowych samochodów – Forda Focusa RS (370 KM), Mer-
cedesa AMG A-45 (381 KM) oraz Mitsubishi Lancer EVO IX (340 
KM). Uczestnicy mogli także zawalczyć o tytuł Mistrza Kierow-
nicy w KTM X-Bow (240 KM). Dodatkową atrakcją był co-drive 
z Wojtkiem Chuchałą - przejazd dużą pętlą po odcinku leśnym 
potrafił wbić w fotel nawet najbardziej doświadczonych kierow-
ców. Najlepsze momenty można zobaczyć na filmie z eventu:   
https://youtu.be/sv3lPYKTiBM

Wieczór przy grillu i ognisku był idealnym zwieńczeniem 
sportowych zmagań. Kolejna dawka adrenaliny i sportowej ry-
walizacji na torze już w przyszłym roku – podczas VI edycji D+H 
Car Race.

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE BRANŻOWE

V D+H Car Race, Tor Kielce
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„W dniu 20 października 2017 r. 
około godziny 15:04 nie-
znany mężczyzna w wieku 

około lat 27 wszedł na teren galerii przez 
drzwi obrotowe i usiadł na ławce. Przeby-
wając w Galerii o godzinie 15:05,43 wyjął 
z plecaka dwa noże (bagnety wojskowe) 
i biegnąc po pasażu począwszy od wejścia 
zachodniego (drzwi obrotowe) zadawał 
ciosy na „oślep” napotykanym na drodze 
klientom. Ranił siedem osób z czego jedną 
śmiertelnie. Około godziny 15:07 wybiegł 
z galerii na teren parkingu, gdzie około go-
dziny 15.07,25 zaatakował kierowcę samo-
chodu. Po tych działaniach około godziny 
15:08 odrzucił bagnety i usiadł na krawężni-
ku. O godzinie 15:10 na teren parkingu przed 
galerią przyjeżdża pierwszy radiowóz Policji  
i funkcjonariusze dokonują zatrzymania 
napastnika. Przestępca na widok Policji 
biegnie w kierunku radiowozu. Wskazany 
powyżej zatrzymany przebywał na terenie 
obiektu od godziny 14:16. Jego zachowanie 
nie mogło budzić żadnych podejrzeń. Około 
godziny 14:27 kupuje lody w Cafe Dor. Oko-
ło godziny 14:55 opuszcza teren galerii idąc 
w kierunku sklepu Agata Meble”.

Czy obrona przed napastnikiem posia-
dającym przy sobie nóż lub inne narzędzie 
jest możliwa? Jakie działania należy podjąć, 
aby z jednej strony nie dopuścić do takiego 
zdarzenia i po drugiej stronie udaremnić 
atak nożownika? Tego typu pytania zadaje-
my sobie dopiero, wtedy gdy widzimy lub 
słyszymy o tego rodzaju zdarzeniach.

Podstawowa trudność przy załatwianiu 
takich spraw polega na tym, że firma chro-
niąca obiekt nie jest jego właścicielem. Wo-
bec tego chcąc prawidłowo i profesjonalnie 
wykonywać swoje obowiązki należałoby 
mieć formalną zgodę na podejmowanie 
prawnych działań wobec sprawców wy-
kroczeń zwłaszcza, że zakłócenia powstają 
najczęściej na terenie działów handlowych, 
gdzie ochrona bezpośrednio nie funkcjo-
nuje, a właściciel obiektu nie życzy sobie 
pracowników ochrony właśnie tam, choćby 
ze względu na stworzenie klientom nieskrę-
powanego zachowania służącego realizacji 
zakupów. To zderzenie interesów jest jedną 
z podstawowych przeszkód skutecznego 
działania służb ochrony. 

Zakres zadań i obowiązków pracowni-
ka ochrony w Galeriach Handlowych w tym 

zakresie wiele się nie różnią od ogólnych ka-
nonów sztuki ochroniarskiej, jednakże każdy 
ochraniany obiekt posiada swoistą specyfikę, 
a niektóre działania określone są ściśle prze-
pisami. Każdy obiekt chroniony powinien 
posiadać plan ochrony, który stanowi kanon 
zachowań, obowiązków i odpowiedzialności 
pracownika ochrony zatrudnionego w danym 
obiekcie.

Wiele kontrowersji wywołuje temat 
uprawnień pracowników ochrony i granicy, 
której nie powinni przekraczać. Pracownik 
ochrony ma prawo do kontroli osób przeby-
wających w strefach wewnętrznych centrum 
handlowego i przejściach ewakuacyjnych, 
np. poddostawców i firm zewnętrznych. Ma 
obowiązek legitymowania oraz wypraszania 
klientów zakłócających porządek. Poza tym, 
w sytuacjach ujęcia złodzieja posiada obo-
wiązek wezwania policji oraz doprowadzenia 
podejrzanego do wyznaczonego miejsca, naj-
lepiej wyposażonego w kamery. Dodatkowo, 
w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia 
swojego lub klientów może użyć siły fizycznej. 
Gdy podejrzewa kradzież, ma prawo poprosić 
o pokazanie zawartości bagażu podręcznego 
lub okrycia wierzchniego. Nie może jednak 
przeprowadzać kontroli osobistej.

Specyfika ochrony dużych obiektów han-
dlowych charaktyzuję się w szczególności 
znaczną częścią pomieszczeń dostępnych dla 
klientów, dużymi powierzchniami ogólnymi 
i użytkowymi, istnieniem elementów ze-
wnętrznych w postaci parkingów, ekspozycji, 
reklam, stoisk sezonowych i gastronomicz-
nych. Istotnymi elementami są również duża 
ilość i często zmieniający się personel sklepu, 
pracownicy ochrony oraz ciasnota i maksy-
malne wykorzystanie powierzchni zwłaszcza 
na zapleczu. Ochrona centrum handlowego 
to z kolei zespół zadań na które składają się 
m.in. patrole pasaży i parkingów, dbanie o ład 
i porządek, obsługa monitoringu, a także re-
agowanie na awarie techniczne czy spraw-
dzanie systemów przeciwpożarowych.

Do najczęściej występujących zagrożeń 
w obiektach handlowych można zaliczyć 
kradzież towarów i mienia klientów, niszcze-
nie i dewastację mienia, zakłócanie porząd-
ku publicznego, próby podpalenia obiektu, 
włamania i napady na konwoje.

Planując ochronę w dużych obiektach 
handlowych należy objąć stałą kontrolą 
wszystkie wejścia i wyjścia, ułożyć grafik tak, 

aby służba pracownika ochrony przez cały jej 
czas trwania była efektywna, stworzyć obiek-
towe centrum dyspozycyjne w celu łączności 
wewnętrznej  i zewnętrznej, podglądu telewi-
zyjnego z możliwością rejestracji, monitoro-
wania środków technicznych oraz prowadzić 
okresowe szkolenia z zakresu postępowania 
w sytuacjach wyjątkowych. Ważne jest aby 
utrwalać wiadomości i umiejętności pra-
cowników ochrony. W tym celu dobrze jest 
co jakiś czas przeprowadzać fałszywe alarmy 
p.poż. czy akcje zatrzymań.

Kolejnymi istotnymi czynnikami wpływa-
jącymi na zagrożenie bezpieczeństwa sklepów 
wielopowierzchniowych jest lokalizacja obiek-
tu a w tym jego położenie w układzie sytuacyj-
nym miasta i topografia obiektu, wysoka prze-
stępczość w rejonie, odległość placówki od 
najbliższej jednostki Policji, Straży Miejskich, 
Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego 
i brak miejskiego monitoringu wizyjnego.

Ponadto do istotnych czynników można 
zaliczyć charakterystykę budynku tj. typ i kon-
strukcję budynku (liczba kondygnacji, podpiw-
niczenie, rozmieszczenie wejść i okien), współ-
użytkowników budynku oraz zasady dostępu 
i niedostateczne oświetlenie bezpośredniej 
okolicy budynku.

Ostatnim elementem wpływającym na 
bezpieczeństwo sklepów jest niedostosowany 
system ochrony do istniejących zagrożeń wy-
nikających z braku ochrony fizycznej, niewy-
starczających zabezpieczeń mechanicznych 
(multisejfy, szafy do przechowywania wartości 
pieniężnych, drzwi i okna antywłamaniowe) 
i elektroniczne (SSWiN, KD, CCTV, SSP) oraz 
niewystarczające zabezpieczenia organizacyj-
ne (nieprzestrzeganie procedur bezpieczeń-
stwa, brak wystarczających działań profilak-
tycznych, brak szkoleń).

Przy tworzeniu  systemu ochrony obiektu 
dodatkowo należy uwzględnić zabezpiecze-
nia organizacyjne polegające na realizowaniu 
procedur bezpieczeństwa (a w szczególności: 
przestrzeganiu tajemnicy służbowej, postę-
powaniu w sytuacjach kryzysowych, otwie-
raniu i zamykaniu obiektu, kontroli ruchu 
osobowego  i materiałowego), wprowadzeniu 
systemu znaków umownych, utrzymywaniu 
w stanie zamkniętym wszystkich ważnych 
przejść znajdujących się na terenie obiektu, 
w tym prowadzących z pomieszczeń ogólno-
dostępnych do pomieszczeń administracyj-
nych, każdorazowwym informowaniu prze-

OCHRONA WIELOPOWIERZCHNIOWYCH 
PLACÓWEK HANDLOWYCH 
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łożonych o zagubieniu kart dostępu i kluczy 
do pomieszczeń, przestrzeganiu obowiązku 
częstego zmieniania szyfrów  umożliwiają-
cych dostęp do stref strzeżonych, przestrze-
ganiu zasady natychmiastowej reakcji na 
nawet najdrobniejsze uszkodzenia i awarie 
elektronicznych systemów bezpieczeństwa 
oraz sieci elektrycznej i telefonicznej. Takie 
uszkodzenia mogą świadczyć o przygotowy-
waniu napadu lub włamania.  Ponadto nale-
ży zwracać uwagę na osoby zachowujące się 
w podejrzany sposób, przebywające na tere-
nie obiektu lub w jego bezpośredniej okolicy 
bez określonego celu. O każdej podejrzanie 
zachowującej się osobie należy powiadamiać 
ochronę.

W przypadku zaistnienia szczególnych 
zdarzeń, działanie pracowników ochrony  
powinno zmierzać do możliwie szybkiego 
powiadomienia, dostępnym w danej chwili 
sposobem, wyznaczonych osób z firmy (Dy-
rektora), Policji, Pogotowia Ratunkowego 
oraz (stosownie do potrzeb) odpowiednich 
służb ratowniczych i komunalnych. W miarę 
możliwości podjąć działania, mające na celu 
ograniczenie do minimum zagrożenia pra-
cowników oraz mienia, między innymi po-
przez wyprowadzenie, o ile to możliwe, osób 
z rejonu zagrożenia, zabezpieczenie wszyst-
kich dowodów i śladów przestępstwa przed 
zniszczeniem, niedopuszczenie do wejścia 

w w/wym. rejon osób postronnych, udziele-
nie pierwszej pomocy osobom poszkodowa-
nym oraz dążenie do ograniczenia dostępny-
mi środkami rozmiarów szkód. W przypadku 
przeważającej siły sprawców przestępstwa 
(napastników) lub sytuacji zaskoczenia dzia-
łać w sposób bardzo spokojny. Do aktywne-
go (nastawionego na skuteczność) działania 
przystąpić wyłącznie w sprzyjających po 
temu okolicznościach, starając się obezwład-
nić/odizolować napastnika bez narażenia na 
niebezpieczeństwo osób postronnych.

Podstawowe przepisy regulujące zasady 
bezpieczeństwa obiektów chronionych:
1. Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 

sierpnia 1997 r.
2. Ustawa Antyterrorystyczna z dn. 10 czerw-

ca 2016 r.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 

grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowe-
go trybu działań pracowników ochrony.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  
30 czerwca 1997 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i sposobu postępowania 
pracowników ochrony przy użyciu broni 
palnej (Dz. U. Nr 86, poz. 543).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
30 czerwca 1997 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i sposobów użycia przez 
pracowników ochrony środków przymusu 
bezpośredniego (Dz. U. Nr 89, poz. 563). 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
18 listopada 1998 r. w sprawie szczegóło-
wego trybu działań pracowników ochrony, 
podejmowanych wobec osób znajdują-
cych się w granicach chronionych obiek-
tów i obszarów  (Dz. U. Nr 144, poz. 933).

7. Plan ochrony (dla obiektów podlegają-
cych obowiązkowej ochronie).

8. Instrukcja ochrony (dla obiektów, które 
nie podlegają obowiązkowej ochronie).

9. Wewnętrzne procedury. 

Reklama

Dariusz Woźniak
Emerytowany Inspektor Policji Dariusz Woźniak przez 26 lat służby w Komendzie Głównej Policji zajmował 
się organizacją i szkoleniem policyjnych pododdziałów antyterrorystycznych. Ukończył kilkanaście kursów 
i szkoleń specjalistycznych w kraju i zagranicą na temat działań antyterrorystycznych i sytuacji kryzysowych. 
Realizował zadania związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem największych operacji policyjnych. Orga-
nizował międzynarodowe i krajowe ćwiczenia związane z sytuacjami kryzysowymi, w tym antyterrorystycz-
nymi. Po odejściu na emeryturę przez 10 lat świadcząc usługi dla jednej z największych na ryku polskim firmy 
ochrony przygotowywał szczegóły ochrony międzynarodowych turniejów, zawodów i imprez sportowych, 
imprez masowych, jednostek wojskowych, tworzył procedury ochrony oraz przygotowywał szkolenia specja-
listyczne dla pracowników ochrony.
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N a Port Praski składają się czte-
ry dzielnice – Stara Praga, Doki, 
City i Park Mediów. Każda z nich 

będzie pełnić różne funkcje – od miesz-
kalnej poprzez biurową aż po rekreacyjną 
i naukową. Dzielnica Stara Praga to część 
mieszkalno-usługowa całego kompleksu. 
Doki to luksusowa część Portu Praskiego, 
zlokalizowana tuż nad wodą, gdzie po-
wstaną ekskluzywne butiki i restauracje 
z ogródkami, marina oraz bulwary ciągną-
ce się wzdłuż portu. Tuż przy stacji metra 
Stadion Narodowy powstanie dzielnica 
City z czterema biurowcami. Z kolei Park 
Mediów będzie nowoczesnym komplek-
sem z forum technologicznym, fitness 
parkiem, centrum edukacji, centrum no-
wych technologii  i centrum konferencyj-
no-widowiskowym. „Te cztery dzielnice 
będą tworzyć jedną, spójną całość, która 
będzie odpowiadać na wszystkie potrzeby 
mieszkańców oraz stanie się samowystar-
czalnym miastem w mieście” – mówi Ma-
ciej Sulej, dyrektor ds. realizacji w Porcie 
Praskim.

Na niezwykły charakter przedsięwzię-
cia duży wpływ ma bliskie sąsiedztwo rze-
ki. Port Praski powstaje przy dawnych do-
kach portowych nad Wisłą, a to wymaga 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego, 
aby możliwa była realizacja całej inwesty-

BOSCH ZABEZPIECZA PORT PRASKI  
– MIASTO NOWEJ GENERACJI

W najstarszej dzielnicy prawobrzeżnej Warszawy, 
w pobliżu Starówki i Stadionu Narodowego, 
powstaje miasto nowej generacji – Port Praski.  
Na około 40-hektarowym terenie realizowane 
jest jedno z największych przedsięwzięć 
architektonicznych w Europie, gdzie historia  
łączy się z nowoczesnością

Fot. Bosch Fot. Bosch
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cji. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
będzie chronić przed zalaniem nie tylko 
Port Praski, ale znaczący teren prawo-
brzeżnej Warszawy: Pragę Północ od ulicy 
Ratuszowej, przy której znajduje się ZOO, 
po część Pragi Południe, aż do Gocławia. 
To nie jedyna forma ochrony życia i mie-
nia na terenie Portu Praskiego. 

„Zapewnienie najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa jest filarem nowocze-
snego miasta. W tym celu firma Bosch 
Security and Safety Systems zapewnia 
zintegrowane rozwiązanie w zakresie 
systemu sygnalizacji pożarowej, syste-
mu telewizji dozorowej oraz platformy 
integrującej BIS. Nasza bogata oferta 
produktowa w zakresie wszystkich sys-
temów zabezpieczeń, jak i referencje 

z podobnej wielkości systemów instalo-
wanych na całym świecie, pozwoliły nam 
na podjęcie współpracy przy projekcie 
jakim jest Port Praski” – mówi Krzysztof 
Góra, dyrektor handlowy działu Bosch 
Security and Safety Systems.

Podstawowymi założeniami wobec 
systemu zabezpieczeń była możliwość 
utworzenia wielu stacji operatorskich 
oraz rozproszenia elementów systemu 
na całym obszarze inwestycji, przy jedno-
czesnym zapewnieniu możliwości global-
nego zarządzania. Integracja systemu na 
dużym dystansie nie stanowi jednak pro-
blemu, rozwiązania sieciowe Bosch zo-
stały bowiem stworzone z myślą o takich 
inwestycjach. Na przykład, poszczególne 
centrale systemu sygnalizacji pożarowej 
typu FPA-5000 mogą być rozmieszczone 
w odległości nawet kilkudziesięciu ki-

lometrów od siebie. Jednocześnie zaś, 
wszystkie centrale systemu są sieciowa-
ne w koncepcji węzłów równoważnych, 
w skutek czego nie występuje pojedynczy 
punkt awarii systemu.

Całość inwestycji wyposażona jest 
również w system dozoru wizyjnego mar-
ki Bosch. Kamery zainstalowano na ele-
wacjach, przy wejściach do budynków, 
w ciągach komunikacyjnych, windach 
oraz w garażach. Całość integruje system 
BVMS (Bosch Video Management System) 
wizualizowany w rozproszonych stacjach 
operatorskich.

Z uwagi na stały rozwój inwestycji re-
alizowanej etapowo, od dostarczanych 
rozwiązań wymaga się ponadto elastycz-
nej architektury oraz co najmniej 5-letniej 
kompatybilności wstecznej urządzeń. 
Gwarantuje to możliwość etapowej, rok do 

rocznej, płynnej realizacji inwestycji. Jed-
nocześnie jednak rozwiązania powinny być 
gotowe na wyzwania jutra. Intensywnie 
rozwijane rozwiązania dla systemów za-
bezpieczeń w chmurze Bosch, integrowane 
bezpośrednio z kontrolerami poszczegól-
nych systemów, tworzą spójną koncepcję 
oraz otwierają szereg, niedostępnych dla 
innych systemów możliwości. 

System dopełnia platforma integru-
jąca BIS, umożliwiająca centralne zarzą-
dzanie i monitoring rozproszonych na 
poszczególnych obiektach systemów za-
bezpieczeń.  

Fot. Bosch

Fot. Bosch
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T akie przedsięwzięcie wymusza 
przeprowadzenie bardzo dobrze 
zaplanowanej i zrównoważonej 

ekonomicznie inwestycji. Jej podsta-
wą będzie zaawansowany, sprawdzony 
w działaniu system sygnalizacji włama-

nia i napadu, bazujący na centralach serii 
INTEGRA i INTEGRA Plus. Urządzenia te 
umożliwiają tworzenie wielofunkcyjnych 
instalacji, łączących funkcje bezpieczeń-
stwa, kontroli dostępu, monitoringu i au-
tomatyki budynkowej. 

Istotnym krokiem okaże się integra-
cja wszystkich central w jeden system, 
zarządzany przy pomocy oprogramowa-
nia INTEGRUM. Pozwoli to na wygodne 
administrowanie bezpieczeństwem całej 
sieci marketów – zarówno lokalnie, jak 
i zdalnie. 

Czym jest INTEGRUM?

To narzędzie służące do scentralizowane-
go zarządzania dużą liczbą systemów bez-
pieczeństwa, rozproszonych w różnych 
lokalizacjach. Program ułatwia i uspraw-
nia proces zarządzania bazą wszystkich 
użytkowników, a jednocześnie pozwala 
zaoszczędzić czas potrzebny do obsługi 
pojedynczych, oddalonych od siebie sys-
temów. Oferuje przy tym zdalny podgląd 
stanu wszystkich zintegrowanych insta-
lacji alarmowych. Informacje zbierane są 
na bieżąco, więc operator może szybko 
reagować na alarmy i ewentualne awarie. 
Zapewnia to każdej placówce handlowej 
ochronę na najwyższym poziomie. 

Skuteczna ochrona obiektów handlowych, 
w tym sklepów wielkopowierzchniowych, 
to skomplikowane zadanie. Wymaga zabezpieczenia 
m.in. towarów i pieniędzy w godzinach otwarcia 
placówki, a także odpowiedniego nadzoru całego 
obszaru w czasie wolnym od pracy. W przypadku 
geograficznie rozproszonej sieci sklepów problem 
staje się jeszcze bardziej złożony. Szczególnie, gdy 
konieczne jest zachowanie jednolitych standardów 
bezpieczeństwa.

NOWE TECHNOLOGIE |  ZINTEGROWANE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

SIEĆ SUPERMARKETÓW  
– EFEKTYWNE, ZINTEGROWANE 
ZARZĄDZANIE SSWIN
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Projektanci INTEGRUM zadbali o jego 
skalowalność. To oznacza brak ograniczeń 
w kwestii liczby zabezpieczonych obiektów.

Zalety integracji systemów 
bezpieczeństwa

Korzystanie z oprogramowania integru-
jącego niesie ze sobą znacznie więcej ko-
rzyści. Wśród których warto przedstawić 
choćby te najważniejsze, na kilku wybra-
nych przykładach.

1.  Zdalne zarządzanie 
użytkownikami

Gdy w danym sklepie zatrudniona zosta-
je nowa osoba, na przykład magazynier, 
specjalista do spraw personalnych tworzy 
dla niego indywidualny profil w systemie. 
Przypisuje mu również kartę zbliżeniową, 
która umożliwi pracownikowi dostęp do 
magazynu zlokalizowanego w innej części 
miasta, gdzie będzie realizował powierzo-
ne mu zadania. Transponder zostanie za-
blokowany po zakończeniu okresu prób-
nego. W przypadku przedłużenia umowy, 
ważność karty można przedłużyć zdalnie 
– bez dodatkowych procedur, w tym wzy-
wania pracownika do siedziby głównej 
przedsiębiorstwa.

2.  Wygodny i szybki podgląd zdarzeń

Centralna stacja monitoringu otrzymuje 
informację o alarmie w magazynie RTV 
w jednej z chronionych placówek danej 
sieci. Operator szybko weryfikuje zda-
rzenie w panelu sterowania INTEGRUM. 
W tym celu wybiera podgląd planu obiek-

tu, po czym, zaznaczając wybrane miej-
sce, uruchamia podgląd z kamer. Jeżeli 
alarm był fałszywy, może go usunąć z listy 
zdarzeń, bez niepotrzebnej interwencji 
ochrony. W innym przypadku administra-
tor od razu powiadomi odpowiednie służ-
by i wyśle na miejsce patrol. Przy zapisie 
wydarzenia umieszczony zostanie szcze-
gółowy komentarz, przydatny np. w cza-
sie audytu bezpieczeństwa.

3. Zdalna obsługa systemu

Kierownik sieci sklepów, odpowiedzialny 
za ich zabezpieczenie, udaje się do sąsied-
niego miasta, gdzie dokona odbioru tech-
nicznego pomieszczenia w galerii handlo-
wej. W międzyczasie otrzymuje wiadomość 
o awarii w markecie położonym kilkaset ki-
lometrów dalej. Mężczyzna sięga po tablet 
i loguje się do systemu, by jak najszybciej 
określić źródło problemu. Sprawa jest po-
ważna, więc natychmiast powiadamia ser-
wis i już po chwili kontynuuje podróż.

4.  Przejrzysta historia zmian 
w systemie

W jednym z marketów na południu Polski 
doszło do włamania. Policja zgłosiła się 
do działu bezpieczeństwa sieci handlo-
wej, z wnioskiem o udostępnienie nagrań 
z monitoringu. W międzyczasie specjalista 
ds. zabezpieczeń w warszawskiej centrali 
sporządza zestawienie ostatnich zmian 
w konfiguracji centrali alarmowej. Doku-
ment ten wykaże, czy w ostatnim czasie 
ktoś dokonał sabotażu, polegającego na 
wprowadzeniu krytycznych zmian w usta-
wieniach systemu.

5. Wygodne raportowanie.

Po przeprowadzeniu okresowej konser-
wacji systemów alarmowych we wszyst-
kich marketach sieci handlowej, w danym 
regionie, wygenerowany zostaje raport. 
Zawiera on spis rozbieżności między wcze-
śniejszą a bieżącą konfiguracją działają-
cych tam central alarmowych. Regionalny 
specjalista ds. zabezpieczeń może więc 
sprawdzić, czy każda z instalacji zawiera 
wszystkie niezbędne elementy. W razie po-
trzeby szybko powiadomi specjalistę, który 
przywróci właściwą konfigurację i zapewni 
prawidłowe działanie systemów.

Jak widać na powyższych przy-
kładach, INTEGRUM jest narzędziem 
umożliwiającym wygodne oraz przej-
rzyste administrowanie bezpieczeń-
stwem sieci sklepów wielkopowierzch-
niowych, jak również pojedynczych 
placówek. Jego funkcjonalność pozwa-
la na optymalizację kosztów utrzyma-
nia instalacji, a jednocześnie oszczędza 
cenny czas administratorów systemów 
bezpieczeństwa. 

Rozwiązanie doskonale sprawdzi 
się w czasie nadzorowania obiektów 
instytucji finansowych, urzędów, firm 
wielooddziałowych oraz innych pod-
miotów o rozproszonej strukturze. 

Artykuł Firmy SATEL 
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F undamentalnym celem ochrony 
przeciwpożarowej jest zapewnie-
nie odpowiednich środków do 

ochrony życia, zdrowia, mienia oraz śro-
dowiska przed skutkami pożaru, klęsk 
żywiołowych lub innych zagrożeń. Należy 
tutaj zaznaczyć, że poprzez zapewnienie 
odpowiednich środków należy rozumieć 
działania zmierzające do:
�� zapobiegania powstawania i rozprze-

strzeniania się zdarzenia,
�� zapewnienia stosownych sił i środków 

do zwalczania zdarzenia,
�� umożliwienia przeprowadzenia akcji 

ratowniczo-gaśniczej.
W celu spełnienia powyższych wyma-

gań koniecznym jest właściwe dobranie 
urządzeń przeciwpożarowych, które będą 
odpowiednie do realizacji zaplanowanych 
działań zgodnie z przyjętym scenariuszem 
pożarowym. Jednym z elementów, któ-
re należy wziąć pod uwagę przy doborze 
urządzeń jest aspekt poprawnego wpro-
wadzenia wyrobów do obrotu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

Na chwilę obecną system wprowadza-
nia wyrobów budowlanych do obrotu na 
terenie Polski opiera się na europejskiej 
i krajowej ocenie stałości właściwości 
użytkowych (tj. certyfikacji europejskiej 
„CPR” oraz certyfikacji krajowej „B”). 
W niniejszym materiale autorzy skupią 
się na wymaganiach certyfikacji krajowej, 
przedstawiając podstawy prawne wpro-
wadzania do obrotu wyrobów służących 
do ochrony przeciwpożarowych oraz 
czynności jakie należy wykonać w celu 
uzyskania stosownych dokumentów 
uprawniających Producenta do znakowa-
nia wyrobu znakiem budowlanym „B”.

Głównymi dokumentami stanowiący-
mi podstawę formalno-prawną wprowa-
dzania wyrobów budowlanych do obrotu 
na rynku Rzeczpospolitej Polskiej jest:
�� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 
nr 92 poz. 881 z późn. zm.), oraz

�� Rozporządzenie Ministra Infrastruktu-
ry i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowa-
nia właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowa-
nia ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
2016 poz. 1966) zmienione rozporzą-
dzeniem Ministra Inwestycji i Roz-
woju z dnia 13.06.2018 r. (Dz. U 2018. 
poz. 1233) oraz z dnia 19 czerwca 
2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1176).
Zgodnie z zapisami przywołanej po-

wyżej ustawy wyrób budowlany nieob-
jęty normą zharmonizowaną (dla której 
zakończył się okres koegzystencji, o któ-
rym mowa w art.17 ust. 5 rozporządzenia 
Nr 305/2011) i dla którego nie została 
wydana europejska ocena techniczna, 
może być wprowadzony do obrotu lub 
udostępniony na rynku krajowym, jeżeli 
został oznakowany znakiem budowla-
nym. Przytoczona ustawa przewiduje 
także możliwość udostępnienia go na 
rynku krajowym po uprzednim wpro-
wadzeniu go do obrotu w innym Pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej 
oraz poprzez dopuszczenie wyrobu do 
jednostkowego zastosowania. Niemniej 
jednak obie ścieżki są wykorzystywane 
sporadycznie i odbywają się bez udziału 
niezależnych jednostek certyfikujących, 
w związku z czym nie będą objęte niniej-
szym materiałem. 

W celu naniesienia znaku budowal-
nego „B”, Producent wyrobu musi wy-
konać czynności zdefiniowane w mają-
cym zastosowanie systemie zgodności. 
W przypadku stałych urządzeń przeciw-
pożarowych zastosowanie mają głównie 
wymagania stawiane w systemie 1, który 
określa że:
1. działania Producenta obejmują okre-

ślenie typu wyrobu budowlanego oraz 
prowadzenie:
�� zakładowej kontroli produkcji,
�� badań próbek pobranych przez 

Producenta w zakładzie produk-
cyjnym zgodnie z ustalonym przez 
niego planem badań,

2. ocena i weryfikacja przeprowadzana 
przez jednostkę certyfikującą, obej-
muje:
�� ocenę właściwości użytkowych 

wyrobu budowlanego na pod-
stawie badań próbek pobranych 
przez jednostkę certyfikującą, ob-
liczeń, tabelarycznych wartości 
lub opisowej dokumentacji tego 
wyrobu,

�� przeprowadzenie wstępnej in-
spekcji zakładu produkcyjnego 
i zakładowej kontroli produkcji,

�� wydanie krajowego certyfikatu 
stałości właściwości użytkowych,

�� kontynuację nadzoru, oceny 
i ewaluacji zakładowej kontroli 
produkcji.

Po przeprowadzeniu powyższych 
czynności Producent powinien wystawić 
krajową deklarację właściwości użytko-
wych, która upoważnia go do oznakowa-
nia wyrobu znakiem budowlanym „B”. 

Należy zaznaczyć, że w celu przepro-
wadzenia procesu certyfikacji krajowej, 
Producent powinien na początku całego 
procesu dokładnie określić zamierzone za-
stosowanie wyrobu oraz wskazać na zgod-
ność z jakim technicznym dokumentem 
odniesienia ma być prowadzony proces 
krajowej oceny i weryfikacji stałości właści-

WPROWADZENIE DO OBROTU 
SYSTEMÓW SYGNALIZACJI 
POŻAROWEJ – CERTYFIKACJA 
KRAJOWA

Ryc. 1 Uproszczony podział wprowadzenia 
wyrobów budowlanych do obrotu
Źródło: Opracowanie własne
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wości użytkowych. Biorąc pod uwagę bie-
żące przepisy, dokumentem odniesienia 
w procesie krajowej certyfikacji może być:
�� Polska Norma wyrobu nieposiadająca 

statusu normy zharmonizowanej lub 
wycofanej,

�� Krajowa Ocena Techniczna – doku-
ment wydawany przez Jednostki Oce-
ny Technicznej w przypadku gdy wy-
rób nie jest objęty zakresem Polskiej 
Normy, lub jeżeli w odniesieniu do co 
najmniej jednej zasadniczej charakte-
rystyki wyrobu budowlanego metoda 
oceny przewidziana w Polskiej Normie 
wyrobu nie jest właściwa, albo jeżeli 
Polska Norma wyrobu nie przewidu-
je metody oceny w odniesieniu do co 
najmniej jednej zasadniczej charakte-
rystyki wyrobu budowlanego.
Należy zwrócić uwagę, że w sytuacji 

gdy istnieje opublikowana Polska Norma 
wyrobu to powinna ona stanowić podsta-
wę prowadzonego procesu certyfikacji. 
W przypadku, gdy Polska Norma wyrobu 
nie istnieje, bądź Producent wykaże, że 
istniejąca norma nie jest adekwatna do 
pełnej oceny funkcjonalności wyrobu, 
dopiero w takiej sytuacji konieczne jest 
przeprowadzenie procesu krajowej oceny 
i weryfikacji stałości właściwości użytko-
wych w oparciu o Krajową Ocenę Tech-
niczną (KOT) wydawaną przez Jednostkę 
Oceny Technicznej (JOT).

Zgodnie z powyższymi zapisami, celem 
oznakowania wyrobu znakiem budowla-
nym „B” Producent musi wystawić stosow-
ną deklarację, po wcześniejszym uzyskaniu 
krajowego certyfikatu stałości właściwości 

użytkowych. Wymagany certyfikat uzyski-
wany jest przez Producenta po pozytywnym 
zakończeniu procesukrajowej oceny i we-
ryfikacji stałości właściwości użytkowych. 
W dalszej części materiału przedstawio-
ne zostaną czynności wykonywane w ra-
mach prowadzonych procesach w oparciu 
o doświadczenia Centrum Naukowo-Ba-
dawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. 
Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego 
Instytutu Badawczego.

Proces certyfikacji krajowej rozpo-
czyna się od złożenia przez Producenta 
lub jego upoważnionego przedstawicie-
la, wniosku do akredytowanej Jednostki 
Certyfikującej o przeprowadzenie procesu 
certyfikacji. Wniosek zawiera podstawo-
we informacje niezbędne do rozpoczęcia 
procesu m.in.:
�� nazwę i adres Producenta
�� nazwa i adres Wnioskodawcy,
�� nazwę i adres Zakładu Produkcyjnego,
�� nazwę i typ wyrobu,

�� dokument odniesienia, na zgodność 
z którym mają zostać potwierdzone 
charakterystyki wyrobu,

�� dane kontaktowe wyznaczonej osoby 
do kontaktów z jednostką certyfikującą.
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć 

kompletną dokumentację umożliwiają-
cą dokładną identyfikację wyrobu i jego 
elementów składowych. Po otrzyma-
niu wyżej wymienionych dokumentów 
Jednostka Certyfikująca przeprowadza 
wstępną ocenę wniosku oraz, w przypad-
ku stwierdzenia kompletności niezbędnej 
dokumentacji, dokonuje rejestracji wnio-
sku i tym samym dokonuje rozpoczęcia 
procesu (w sytuacji wystąpienia braków 
Producent i/lub Wnioskodawca zostaje 
poinformowany o konieczności dokona-
nia stosownych uzupełnień).

Po zakończeniu wstępnej analizy do-
starczonej dokumentacji rozpoczynane są 
kolejne etapy procesu, które w zależności 
od zastosowanego dokumentu odniesie-
nia realizowane są w odmienny sposób. 
W sytuacji, gdy proces certyfikacji pro-
wadzony jest w oparciu o Krajową Oce-
nę Techniczną, Jednostka Certyfikująca 
zleca wykonanie inspekcji Zakładowej 
Kontroli Produkcji (wymagane badania 
laboratoryjne przeprowadzane są i we-
ryfikowane na etapie uzyskiwania KOT). 
W sytuacji, gdy proces krajowej oceny 
i weryfikacji stałości właściwości użytko-
wych prowadzony jest w oparciu o Polską 
Normę wyrobu, Jednostka Certyfikująca 
zleca wykonanie badań zgodnie z zakres 
określonym przez mającą zastosowanie 
normę wyrobu. Po otrzymaniu pozytyw-
nych wyników badań laboratoryjnych, 
Jednostka Certyfikująca dokonuje zlece-
nia inspekcji Zakładowej Kontroli Produk-
cji (ZKP). 

Inspekcja przeprowadzana jest we 
wskazanym na wniosku zakładzie/-ach 
produkcyjnym/-ch i jej celem jest po-
twierdzenie, że zastosowany w zakładzie 
system jakości jest wystarczający do 
osiągnięcia ciągłości produkcji z zacho-
waniem deklarowanych charakterystyk 
wyrobu oraz odtwarzalności wyników 
przeprowadzonych kontroli. W trakcie 
inspekcji auditorzy dokonują weryfikacji 
zarówno dokumentacji systemowej zakła-
du, jak i wszelkich czynności wykonywa-
nych w trakcie produkcji wyrobu.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny z in-
spekcji Zakładowej Kontroli Produkcji, 
specjalista Jednostki Certyfikującej do-
konuje finalnej weryfikacji pełnej doku-
mentacji zebranej na etapie całego pro-
cesu (wniosku, dokumentacji wstępnej, 

Ryc. 2. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych
Źródło:  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu dekla-

rowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ryc. 3. Podział dokumentów odniesienia  
do mającej zastosowanie certyfikacji wyrobu
Źródło: Opracowanie własne
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sprawozdań z badań, Krajowej Oceny 
Technicznej, raportu z inspekcji Zakłado-
wej Kontroli Produkcji) oraz przedstawia 
wszystkie uzyskane dowodny do Kierow-
nika Jednostki Certyfikującej, który po-
dejmuje decyzję o wydaniu lub odmowie 
wydania krajowego certyfikatu stałości 
właściwości użytkowych. W przypadku 
decyzji pozytywnej dokumenty wydawa-
ne są na okres zależny od zastosowanego 
dokumentu odniesienia, tj. w przypad-
ku Polskiej Normy wyrobu na okres do 
10 lat, natomiast w przypadku Krajowej 
Oceny Technicznej do dnia ważności 
przedmiotowego dokumentu odniesie-
nia. Dodatkowo należy zaznaczyć, że 
wydane certyfikaty podlegają corocznej 
kontroli zakładowej kontroli produkcji, 
której celem jest zagwarantowanie utrzy-

mania charakterystyk wyrobu na od-
powiednim poziomie. Gdyby doszło do 
pogorszenia warunków produkcji i/lub 
jakości wyrobu, jednostka certyfikująca 
może zawiesić wydany certyfikat, bądź 
zdecydować o jego cofnięciu, co bezpo-
średnio przekłada się na brak możliwości 
dalszego znakowania wyrobu znakiem 
budowanym „B”.

Niezależnie od powyższego należy 
także pamiętać, że stosowane przepisy 
i dokumenty odniesienia podlegają sta-
łym aktualizacjom mającym na celu do-
stosowywanie się do ciągłych zmian oraz 
rozwoju nowych i skuteczniejszych tech-
nologii w zakresie wyrobów służących do 
ochrony przeciwpożarowej. W związku 
z powyższym może zdarzyć się koniecz-
ność dostosowania wyrobów do nowych 

wymagań z uwagi na nowe zapisy doku-
mentów odniesienia.

Zastosowanie powyższych metod oce-
ny zgodności ma na celu zagwarantowanie 
minimalnego poziomu bezpieczeństwa 
oraz funkcjonalności wyrobów budowla-
nych stosowanych w ochronie przeciw-
pożarowej, co pozwala na projektowanie 
i wykonanie stosownych instalacji ochrony 
przeciwpożarowej zgodnie z przepisami 
oraz dostępną wiedzą techniczną. 

Garlińska Urszula
Majka Ilona
Pietrzak Michał
Wawerek Marcin
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut 
Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego

Firma EATON posiada w ofercie oprawy awaryjnego oświetlenia dynamicznego 
serii MATRIX, wyposażone w matrycę LED ze zmiennymi znakami graficznymi.  
W sterowniku można zaprogramować do 30 scenariuszy ewakuacji z budynku.
Znaki kierunku ewakuacji są zgodne z PN-EN 60598-2-22 oraz PN-EN ISO 7010. 
Oprawy MATRIX są obecnie w trakcie procesu Krajowej Oceny Technicznej.

Firma EATON Electric Sp. z o.o. posiada w ofercie sygnalizatory  
optyczne LX zgodne z PN-EN 54-23 jak również sygnalizatory  
optyczno-akustyczne zgodne  LX z PN-EN 54-23  
oraz PN-EN54-3.

Sygnalizatory rodziny LX są wprowadzone do obrotu według 
systemu europejskiego. Posiadają Świadectwa Dopuszczenia 
zgodnie  m.in.  z rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 kwietnia 
2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu 
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego 
lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania  
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., 
poz. 984).

Eaton Electric Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 30
tel.: (58) 554 79 00, 10

Biuro w Warszawie
02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 34
Tel.: +48 (22) 320 50 50

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.eaton.com/pl
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B ył rok 2000 kiedy pracując jako 
Dyrektor handlowy w pewnej 
niemieckiej korporacji, zadzwo-

nił do mnie telefon. Po drugiej stronie 
rozpoznałem głos byłego pracodawcy, 
który głosem wyrażającym najwyższą 
wściekłość cedził: „Byłeś u naszego klien-
ta i śmiałeś oferować swoje rozwiązania? 
To nasz Klient! Masz dziecko? Uważaj, by 
mu się nic nie stało” – po czym rozłączył 
się. Mój synek miał wtedy niecałe 8 lat. Pa-
miętam to, jakby wydarzyło się to wczoraj. 
I chociaż od tego czasu dzieli mnie 19 lat, 
to wydarzenie miało na mnie ogromny 
wpływ. Zrozumiałem, że każdy kto pracu-
je, prowadzi biznes, odpowiada za jakąś 
część gospodarki, wcześniej czy później 
znajdzie się w sytuacji dramatycznej – bę-
dzie musiał dokonać wyboru – czy będzie 
dalej robił swoje narażając się czasami na 
nieprzyjemności czy będzie wycofywał się 
wtedy, kiedy napotka na problem, zagro-
żenie lub kryzys. 

Historia, jaką opowiadam Państwu na 
początku serii moich artykułów zakończy-
ła się dobrze dla mojego synka i dla mnie, 
natomiast źle skończyła się dla osoby, 
która mi groziła. Może kiedyś zdecyduję 
się opisać o kogo chodziło, co tak wywoła-
ło furię u moich byłych pracodawców, ale 
w tym miejscu powiem, że wtedy odkry-
łem, że biznes w Polsce wymaga od ludzi 
sporej wiedzy i doświadczenia. Ja mając 
wtedy 27 lat, dopiero zdobywałem szlify 
w zakresie bezpieczeństwa biznesu, ale 
moi późniejsi szefowie wrzucili mnie na 
głęboką wodę za co jestem im wdzięcz-
nym, bo w ten sposób zmusili mnie, bym 
szybko nauczył się pływać w „wodzie 
pełnej piranii, krokodyli i rekinów” jakim 
jest świat naszego rodzimego biznesu. Na 
prośbę redaktora naczelnego zapraszam 
Państwa do przeczytania mojego obecne-
go felietonu i zachęcam do lektury kolej-
nych. Z wielką przyjemnością będę dzielił 
się z Państwem wiedzą związaną z pro-
blemami, jakie spotykają nas wszystkich, 
działających w realiach biznesu XXI wieku 
i jak sobie z nimi można poradzić. Będę 
Państwu pisał i o problemach z ochroną 
danych osobowych, ale też jak uniknąć 
nierzetelnych kontrahentów, nielojalnych 

pracowników, jak obronić się przed oszu-
stami, przestępcami oraz tymi wszystkimi, 
którzy ze szkodzenia nam uczynili docho-
dowy biznes. 

Dzisiaj zatrzymajmy się nad kwestią 
wycieków danych. Do opinii publicznej 
dociera coraz więcej informacji o kolej-
nych wyciekach. Biorąc pod uwagę, że 
od 2004 roku zgłoszono ponad osiem 
tysięcy przypadków naruszenia danych 
w naszym regionie, istnieje prawdopodo-
bieństwo, że informacje o nas wpadły już 
dawno w niepowołane ręce. W samych 
Stanach Zjednoczonych odnotowano pra-
wie 9.000 przypadków naruszenia danych 
w ciągu ostatnich 12 lat, i są to w miarę 
bezpieczne szacunki, które wskazują, że 
każda informacja elektroniczna mogąca 
zawierać informacje o Tobie jest albo za-
grożona, albo została już przynajmniej raz 
narażona na szwank. Jak mówi James Co-
mey, były dyrektor FBI, „istnieją dwa ro-
dzaje firm. Te, które zostały zhakowane 
i te, które jeszcze nie wiedzą, że zostały 
zhakowane”.

Wymienię tylko kilka wielkich wycie-
ków danych, odnotowanych w bieżącym 
2019 roku.

Rozmiar naruszenia:  
2,2 mld rekordów

Hakerzy zebrali, przekazali i wystawili 
w Darknecie ponad 2,2 miliarda skradzio-
nych rekordów z wielu stron internetowych, 
w tym Dropboxa i LinkedIn. Wydaje się, że 
dane te były gromadzone i łączone od kilku 
lat, a obecnie są oferowane do sprzedaży 
w Darknecie. Pierwszy z tych zrzutów skra-
dzionych danych, znany jako Kolekcja #1, 
zawiera nazwy użytkowników i hasła.

Rozmiar naruszenia:  
1 mld rekordów

Haker o nazwie „Gnosticplayers” pobrał 
prawie 1 miliard rekordów użytkowników 
w pierwszych miesiącach 2019 roku. In-
formacje obejmują nazwy użytkowników, 
adresy e-mail, adresy IP i hasła z kilku 
stron internetowych, w tym między inny-
mi firm Evite, MindJolt i Wanelo.

Rozmiar naruszenia:  
900 mln rekordów

Firma ubezpieczeniowa First American 
utraciła 900 milionów wrażliwych plików 
klientów narażonych na straty przez po-
nad 2 lata. Informacje te obejmowały 
numery kont bankowych, wyciągi z kont 
bankowych, numery ubezpieczenia spo-
łecznego, zdjęcia prawa jazdy, co stanowi 
więcej niż wystarczającą ilość informacji, 
aby skutecznie wykraść tożsamość i pie-
niądze ofiarom. Nie wiadomo, czy do któ-
regokolwiek z ujawnionych danych uzy-
skano nielegalny dostęp.

Rozmiar naruszenia:  
80 mln rekordów

Naukowcy znaleźli niezabezpieczoną 
bazę danych zawierającą dane osobowe 
ponad 80 milionów amerykańskich go-
spodarstw domowych i rodzin. Wyciek 
zawierał informacje obejmujące adresy, 
przybliżoną lokalizację geograficzną czyli 
długość i szerokość geograficzną, wiek, 
daty urodzenia, dochody, stan cywilny, 
status właściciela domu, rodzaj mieszka-
nia i wiele innych. Nie ustalono do kogo 
należały te dane

Rozmiar naruszenia:  
Nieznany (poniżej)

W czerwcu br. amerykański US Customs 
Border Patrol (amerykańska służb gra-
niczna i celna) poinformował, że nie-
ujawniona liczba danych biometrycznych 
została skradziona podwykonawcy fe-
deralnemu. Dane te obejmowały obrazy 
tablic rejestracyjnych i zdjęcia identyfika-
cyjne podróżnych wjeżdżających do i wy-
jeżdżających ze Stanów Zjednoczonych. 
CBP poinformowało, że nienazwany pod-
wykonawca przekazał te dane z serwerów 
rządowych na swoje własne serwery bez 
zezwolenia, gdzie dane te zostały skra-
dzione w wyniku włamania.

To tylko wierzchołek wielkiej góry lo-
dowej, która pokazuje, iż w rękach osób 
niepowołanych, chcących zarobić na 
nielegalnych działaniach, jest ogromna 

CHROŃ SWOJE DANE  
JAK SIEBIE SAMEGO
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liczba danych o nas wszystkich. Potrzeba 
prywatności i anonimowości w Internecie 
rośnie wraz z każdym naruszeniem, które 
ma miejsce i nie wydaje się, aby gdzieś był 
kres tych działań. Każda korporacja zbie-
ra informacje na temat swoich klientów, 
kontrahentów, a nawet przypadkowych 
osób. Duże korporacje co roku inwestują 
miliardy dolarów w systemy gromadze-
nia danych, technologie bazodanowe do 
przechowywania ich wszystkich, drogie 
serwery z ogromnymi ilościami pamięci 
masowej i analityków danych, które te 
dane analizują, tworząc kolejne dane po 
to, aby nadać im użytkowy sens.

To nie tylko działania na rzecz firm. 
Agencje wywiadowcze na całym świecie 
gromadzą i przetwarzają dane by je póź-
niej wykorzystać do swoich celów. Jakąś 
ironią jest to, że wiele firm wydaje się nie 
przejmować utrzymywaniem tych infor-
macji w bezpiecznym miejscu i z dala od 
innych, gdy już je posiadają. Jeśli wpadną 
one w niepowołane ręce, istnieją różne 
potencjalne reperkusje dla zaangażo-
wanych stron, w tym zwiększone ryzyko 
stania się ofiarą przestępstw, takich jak 
programy ukierunkowanego (adresowa-
nego) phishingu, szantażu czy kradzieży 
tożsamości.

I chociaż powyższe przykłady naru-
szeń odnoszą się do naruszeń z udziałem 
firm amerykańskich lub takich, które do-
tknęły klientów amerykańskich, to jest to 
tylko próbka tego, o czym tak naprawdę 
niewielu ludzi wie – gdzie i kto wszedł 
w posiadanie naszych danych.

Nie chcę pisać dzisiaj o obowiązu-
jących przepisach RODO. Ale chciałbym 
zwrócić uwagę na implikacje faktu, że 
ktoś, jeśli bardzo chce, może wiedzieć, 
gdzie mieszkamy, co robimy, ile mamy 
pieniędzy na koncie, jak na imię mają na-
sze dzieci, do jakiej szkoły chodzą i kiedy, 
jaki mamy email, telefon służbowy, co 
lubimy jeść, oglądać, czytać, a nawet co 

robimy gdy mamy zły nastrój albo gdzie 
i czym jedziemy w danej chwili. 

Najmniejszym zmartwieniem jest to, 
że te informacje mogą być w posiadaniu 
władz państwowych czy organów ściga-
nia lub obcych agencji wywiadowczych. 
Wątpię, by czytająca mnie osoba, była 
w zainteresowaniu którejś ze służb kra-
jowych czy zagranicznych. Ale posiadane 
przez nich narzędzia pozwalają na stwo-
rzenie pełnego modelu behawioralnego 
a mówiąc językiem potocznym, algoryt-
mu opisującego nasze zachowania fizycz-
ne, profil psychologiczny oraz stworzenia 
pełnej mapy naszych zachowań na tyle 
dokładnej, by przewidzieć, co Ty czy ja 
możemy zrobić, jak się zachować i jakich 
dokonywać wyborów. Dlatego tego rodza-
ju działań nie wolno zgodnie z prawem 
stosować wobec obywateli własnego kra-
ju i bez zgody sądu. Ale czy pokusa, iż ktoś 
może mieć pełną kontrolę nad człowie-
kiem i jego zachowaniem może być na tyle 
silna, by nie doprowadzić do nadużyć? Nie 
można tego niestety wykluczyć. 

Gorzej dla nas już jest, jeśli te same 
dane trafiają w ręce osób nam nieżycz-
liwych, przestępców, osób mających złe 
intencje. Niestety znane są przypadki, kie-
dy przestępcy wykorzystywali dane wy-
kradzione albo zakupione w Darknecie do 
kradzieży albo do działań na zlecenie. Nie 
brakuje osób, które poszukują dotarcia do 
hackerów, w celu dokonania działań skie-
rowanych wobec konkretnych osób i firm. 
Dzisiaj celem nielegalnych działań może 
stać się każdy: osoba czy firma. Nie ma tu 
większych ograniczeń.

W Darknecie, ukrytej dla postron-
nych stronie sieci, znaleźć można bez 
trudu informacje o kosztach konkretnych 
„usług”. Dla przykładu podam kilka z nich. 
Doxing to nic innego jak szpiegowanie 
ludzi poprzez internet. Informacje zdo-
byte w ramach doxingu (przez złośliwe 
oprogramowanie, śledzenie mediów spo-
łecznościowych etc.) są wykorzystywane 
przez osoby zlecające takie usługi do wła-
snych celów. W tym przypadku cena od 
osoby waha się między 25 a 100 dolarów. 
Ataki DDoS blokujące wskazane serwisy 
czy strony to niewielki wydatek. Cena? 
3–5 dolarów za godzinę, 90–100 dolarów 
za dzień lub 400–600 dolarów za atak 
trwający tydzień. Z tej usługi korzystają 
niebyt uczciwe firmy, by blokować klien-
tom dostęp do ich usług i przejmować 
klientów na swoje serwery, na których 
świadczą konkurencyjne usługi. Zabloko-
wanie na dłużej określonego serwisu in-
ternetowego, to wydatek około 1000 USD. 

Wbrew pozorom na pozyskanie danych 
kart kredytowych nie trzeba wiele wydać. 
Ceny wahają się od kilku do kilkuset dola-
rów. Wiele zależy nie tylko od typu karty 
(np. złota czy platynowa), ale także dodat-
kowych danych, które zdobył haker, a któ-
re mogą utrudnić lub ułatwić wykorzysta-
nie czyjejś karty (np. informacje „zaszyte” 
w pasku magnetycznym). Potencjalnie 
lepszym biznesem dla hakerów niż sprze-
daż danych kart kredytowych są włama-
nia na konta w bankach internetowych. 
Dane konta bankowego (z loginem i ha-
słem/PINem) można kupić w USA za ok. 
2 proc. salda konta. Za dane umożliwiają-
ce włamanie na konto w banku na terenie 
UE hakerzy kasują między 4 a 6 proc. sta-
nu rachunku. Za dane otwierające drogę 
do konta PayPal przestępcy liczą sobie od 
6 do 20 proc. salda. 

Czujecie już Państwo, co może zrobić 
ktoś, kto ma wobec Was niezbyt uczciwe 
zamiary? Wynajęcie killera, może zakoń-
czyć się źle dla wynajmującego. O wiele 
prościej można komuś zniszczyć życie 
i jest to o wiele bezpieczniejsze, mając 
dostęp do hackera, który za naprawdę 
niewielkie pieniądze, jest w stanie znisz-
czyć nam firmę, wykraść nasze pieniądze, 
na nasze dane dokonać przestępstw, ob-
ciążyć nam karty kredytowe, zepsuć nam 
opinię, ujawnić nasze sekrety i zniszczyć 
nam życie. Za niecałe 3000 zł, można nam 
z życia zrobić piekło i narazić nas i najbliż-
szych na potworne problemy. 

Czy możemy się bronić?

Oczywiście, że tak – przede wszystkim 
dbając o nasze dane, o ich ochronę. Musi-
my pilnować naszych kont, kart, naszych 
danych osobowych, dowodów osobistych 
i paszportów. Nie pozwalać sobie na prze-
chowanie tych danych w miejscach łatwo 
dostępnych, kopiowania ich i trzymania 
ich kopii na komputerach. Nie można lek-
ceważyć najmniejszych sygnałów, z któ-
rych może wynikać, że ktoś posługuje się 
naszymi danymi. Należy wykorzystując 
dostępny serwis ZBP, uruchomić powia-
damianie, czy ktoś w sektorze bankowym 
wykorzystywał nasze dane, posługiwał się 
naszym numerem PESEL. Nie wolno lek-
ceważyć telefonów, gdy ktoś z nieznanego 
numeru wypytuje nas o dane osobowe. 
Należy unikać ujawniania jakichkolwiek 
danych w mediach społecznościowych. 
Jeśli ktoś nas prosi o dane, nie podaje-
my ich nikomu nieznanemu i nie budzą-
cemu zaufania. Tak, każdy z nas musi 
być ostrożny a szczególnie wtedy, kiedy 
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prowadzi biznes, ma pieniądze i ma co 
stracić. Prowadząc biznes, wiele naszych 
danych jest jawnych i może trafić do osób 
nieuczciwych. Każde zdarzenie, które wy-
daje się nam dziwne, warto weryfikować, 
sprawdzać. Musimy kontrolować nasze 
otoczenie i nie bagatelizować informa-
cji wskazujących, że ktoś może na nasze 
dane prowadzić jakiekolwiek działania. 
Jeśli tego nie robimy, niestety wystawia-
my się na ogromne zagrożenia. Zapra-
szam do lektury kolejnych moich arty-
kułów, w których pomogę Państwu dbać 
o własne bezpieczeństwo w domu, biurze 
i własnej firmie. 

P odejmowanie jakichkolwiek dzia-
łań bez strategii to prosta droga 
do porażki i marnotrawienia sił 

i środków. Dotyczy to w szczególności stra-
tegii bezpieczeństwa każdego podmiotu, 
w tym – przedsiębiorstwa. Zapewnienie 
bezpieczeństwa w biznesie nie może bo-
wiem polegać jedynie na reagowaniu na 
pojawiające się zagrożenia czy zbudowa-
niu statycznego systemu, którego istnie-
nie ma zapewnić poczucie bezpieczeń-
stwa. Poczucie bezpieczeństwa – w sensie 
subiektywnym – prawdopodobnie za-
pewni, jednak bezpieczeństwa – na pew-
no nie. Ta uwaga zyskuje na znaczeniu 
w dzisiejszych czasach, w których jedy-
nym pewnikiem jest niepewność i szybko 
następujące zmiany. Podstawą zapewnie-
nia firmie realnego bezpieczeństwa jest 
przyjęcie przemyślanej strategii w tym 
zakresie, a na jej podstawie kształtowanie 
poszczególnych polityk bezpieczeństwa 
w taki sposób, by w efekcie zbudować sys-
tem bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

Jak zbudować strategię? Odpowiedź 
wydaje się brzmieć banalnie: trzeba sobie 
odpowiedzieć na cztery krótkie pytania 
strategiczne. Pytania brzmią prosto, jed-
nak odpowiedzi wymagają głębokiego na-
mysłu, znajomości rzeczy i uczciwej oce-
ny (co bywa niekiedy bolesne) własnego 
przedsiębiorstwa i jego miejsca na rynku.

Pierwsze pytanie dotyczy celów i inte-
resów strategicznych w obszarze bezpie-
czeństwa. Stara prawda głosi, że kto chro-

ni wszystko – nie chroni niczego. Należy 
zatem zidentyfikować procesy i zasoby 
strategiczne koncentrując się na ich bez-
pieczeństwie, zaś zagrożenia dotyczące 
pozostałych kwestii potraktować jako ry-
zyko akceptowalne. Rzecz jasna, procesy 
i zasoby strategiczne będą zależeć od cha-
rakteru konkretnej firmy, jej profilu.

Po drugie, należy dokonać rzetelnej 
analizy środowiska bezpieczeństwa pod-
miotu, a więc określić szanse, wyzwa-
nia, zagrożenia i ryzyko. To odpowiedź 
na pytanie w jakim otoczeniu, w jakich 
warunkach będą osiągane wyznaczone 
cele i realizowane interesy strategiczne. 
Trzeba przy tym pamiętać, iż niewykorzy-
stane szanse mogą przekształcić się w wy-
zwania, a niepodjęte wyzwania – w za-
grożenia. Z kolei ryzyko należy rozumieć 
jako iloczyn słabych punktów w systemie 
bezpieczeństwa (podatności) i zagrożeń; 
przeciwdziałanie zagrożeniom (np. w po-
staci minimalizacji podatności poprzez 
wzmocnienie systemu bezpieczeństwa) 
minimalizują ryzyko.

Trzecim elementem jest określenie 
sił i środków, jakie zamierzamy poświęcić 
na realizację interesów i osiąganie celów 

strategicznych, za pomocą jakich sposo-
bów będziemy to czynić. W tym punkcie 
określamy np. wykorzystanie CCTV, out-
sourcing ochrony fizycznej czy powołanie 
spółki – córki zajmującej się taką ochroną.

Wreszcie – w praktyce najtrudniejszy – 
punkt dotyczący budżetu. Warto zwrócić 
uwagę, iż budżet przeznaczony na realiza-
cję strategii bezpieczeństwa jest z reguły 
kompromisem pomiędzy możliwościami 
finansowym przedsiębiorstwa a wymoga-
mi bezpieczeństwa. Działają tu stare za-
sady biurokracji: z punktu widzenia szefa 
pionu bezpieczeństwa budżet jest zawsze 
niezwykle skąpy, z punktu widzenia dy-
rektora finansowego – zbyt rozdęty.

Analizując cztery wymienione po-
wyżej kwestie nie sposób nie zauważyć, 
iż są one wzajemnie ze sobą powiązane 
i wzajemnie się warunkują. Zachowanie 
korelacji pomiędzy nimi pozwala na stwo-
rzenie racjonalnej strategii bezpieczeń-
stwa przedsiębiorstwa, której rezultatem 
powinno stać się stworzenie systemu 
bezpieczeństwa, a zatem takiego układu, 
w którym każdy z elementów wchodzi 
w interakcje z innymi elementami, a rów-
nocześnie – z systemem jako całością.  

O STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA  
SŁÓW KILKA

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz 
profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 
Kierownik Pracowni Walki Informacyjnej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi  
Collegium Civitas.
Członek Rady Naukowej Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie. Przewodniczący Rady Na-
ukowej czasopisma naukowego „Securitologia
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Michał Czuma 
Niezależny ekspert prowadzący własną firmę doradczą MC Consulting zajmującą się wspieraniem firm w sy-
tuacjach kryzysowych. Od przeszło 20 lat zajmuje się tematyką oszustw oraz bezpieczeństwa inwestycji. 
Wcześniej przez 3 lata doradca zarządu, organizator i dyrektor Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom w PKO 
Leasing SA. W latach 2009–2014 pracował jako I zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa PKO Ban-
ku Polskiego. W 2012 stworzył od podstaw Biuro Antyfraudowe PKO BP, którym później kierował przez 3 lata. 
Pracował jako ekspert odpowiedzialny za bezpieczeństwo inwestycji i doradca zarządu. Większość swojej 
drogi zawodowej poświęcił zagadnieniom bezpieczeństwa na styku z biznesem. Był managerem i doradcą 
w wielu firmach prywatnych i państwowych takich jak Poczta Polska, Bank Pocztowy, Bank Handlowy, PZU, 
RUCH S.A czy Emax S.A. Jako pełnomocnik Zarządu Hortex S.A odpowiadał za inwestycje na rynkach wschod-
nich i nadzorował m.in. bezpieczeństwo inwestycji na tamtym terenie w czasie najbardziej gorących wyda-
rzeń politycznych, zachodzących w krajach byłego ZSRR. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i ceniony 
od wielu lat ekspert ds. fraudów i bezpieczeństwa.
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P odstawowym zadaniem ochrony 
lotnictwa cywilnego jest zapo-
bieganie aktom bezprawnej inge-

rencji. Ta definicja z Ustawy z dnia 3 lipca 
2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1580) określa, jakie przypadki celo-
wego działania bądź zaniechania mogą 
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
lotnictwa cywilnego postrzeganego jako 
całość, ale również bezpieczeństwa kon-
kretnego rejsu czy portu lotniczego.

Ochrona lotnictwa cywilnego koncen-
truje się na dwóch obszarach zagrożeń
�� zagrożenia zewnętrzne, które wynika-

ją z niestabilnej sytuacji politycznej 
regionów, nasilających się konfliktów 
zbrojnych;

�� zagrożenia wewnętrzne nazwane 
„insider threat”, czyli potencjalne za-
grożenia wewnątrz organizacji, która 
funkcjonuje w środowisku lotniczym.
Pojęcie insider threat, początkowo 

nieco bagatelizowane, w ostatnich latach 
nabiera dużo większego znaczenia. Sys-
tem monitorowania pracowników orga-
nizacji bardzo dobrze rozwinięty i funk-
cjonujący w Stanach Zjednoczonych, 
również na gruncie prawa europejskiego 
doczekał się w ostatnim roku znaczącej 
zmiany. Zmiany będącej odpowiedzią na 
zagrożenie, które nieustannie ewoluuje.

W centrum zainteresowania pojęcia 
insider threat stoi człowiek, który w ra-
mach organizacji funkcjonuje jako czyn-
nik ludzki (human factor). To właśnie 
człowiek i jego celowe działanie/zanie-
chanie może doprowadzić w najlepszym 
przypadku do zaburzenia funkcjonujące-
go systemu ochrony, a w najgorszym do 
sytuacji, której rezultatem będzie śmierć 
osoby bądź osób znajdujących się w obrę-
bie działania bądź jego zaniechania.

Zagrożeniom wewnątrz organizacji 
można jednak przeciwdziałać. Pierwszy 
obszar to profilaktyka, czyli podnoszenie 
świadomości zagrożeń, umiejętności reago-
wania na nie i wreszcie zapobiegania im po-
przez skuteczny system raportowania.

Drugi obszar wiąże się z właściwym 
doborem pracowników oraz procesem 

weryfikacji zarówno na etapie przyjęcia 
nowej osoby, jak również w określonych 
prawem odstępach czasu w okresie trwa-
nia zatrudnienia.

W tym miejscu dochodzimy do klu-
czowej roli dla skutecznego systemu 
ochrony jaką jest sprawdzenie przeszło-
ści osób odpowiedzialnych za stosowa-
nie środków kontroli w zakresie ochrony. 
Proces dobrze znany osobom odpowie-
dzialnym za sprawy ochrony lotnictwa 
cywilnego na terenie RP i funkcjonujący 
w aktualnej formie, po raz pierwszy usys-
tematyzowany został w  rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 
300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w spra-
wie wspólnych zasad w dziedzinie ochro-
ny lotnictwa cywilnego i uchylającym 
rozporządzenie (WE) Nr 2320/2002  wraz 
z aktami wykonawczymi, a doprecyzo-
wany w szczególności  rozporządzeniem 
Komisji (UE)  nr 185/2010 z dnia 4 mar-
ca 2010 r. ustanawiającym szczegółowe 
środki w celu wprowadzenia w życie 
wspólnych podstawowych norm ochro-
ny lotnictwa cywilnego. Pełną imple-
mentację do polskiego porządku praw-
nego wymogów określonych w unijnych 
rozporządzeniach zapewniła nowelizacja 
Ustawy Prawo Lotnicze wraz z kluczową 
regulacją dla krajowego systemu ochro-

ny lotnictwa czyli Krajowym Programem 
Ochrony Lotnictwa Cywilnego. 

Zgodnie z brzmieniem przytoczonych 
aktów unijnych sprawdzenie przeszłości 
osób, które wymagają samodzielnego do-
stępu do części krytycznej strefy zastrze-
żonej lotniska (zarówno jako personel 
lotniska bądź innych podmiotów prowa-
dzących działalność lotniczą w tym tak-
że członków załóg lotniczych) obejmuje, 
zgodnie z treścią pkt 11.1.3 załącznika do 
rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. 
ustanawiającego szczegółowe środki 
w celu wprowadzenia w życie wspólnych 
podstawowych norm ochrony lotnictwa 
cywilnego: –  ustalenie tożsamości osoby 
na podstawie dokumentów potwierdza-
jących jej tożsamość, –  rejestry karne we 
wszystkich państwach pobytu z co naj-
mniej 5 poprzedzających lat, –  zatrudnie-
nie, kształcenie i wszystkie przerwy z co 
najmniej 5 poprzednich lat. Sprawdzenie 
przeszłości w obecnym kształcie realizo-
wane w odstępach nie przekraczających 
okresu 5 lat.

W polskim porządku prawnym wery-
fikacja rejestrów karnych dokonywana 
jest w ramach procesu weryfikacji istnie-
nia negatywnych przesłanek w stosunku 
do osób mających uzyskać dostęp do 

KOMPENDIUM WIEDZY SECURITY 
MANAGERA – SPRAWDZENIE 
PRZESZŁOŚCI – SZANSE I ZAGROŻENIA
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stref zastrzeżonych portów lotniczych na 
terenie RP, określonego w ustawie Pra-
wo lotnicze. Procedurę tę przeprowadza 
komendant Straży Granicznej  zarówno 
na wniosek samego zarządzającego lot-
niskiem (w odniesieniu do kandydatów 
do pracy w porcie lotniczym – o ile dane 
osoby mają mieć dostęp do strefy zastrze-
żonej lotniska bez eskorty) – w art. 188a 
ust. 4 Prawa Lotniczego, jak również na 
wniosek Przewoźnika Lotniczego zgodnie 
z postanowieniami §32 ust 2. Krajowego 
Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego. 
W pierwszym przypadku procedura po-
przedza wydanie karty identyfikacyjnej 
portu lotniczego, w drugim wydanie przez 
przewoźnika lotniczego karty identyfika-
cyjnej członka załogi. Wynikiem postępo-
wania jest informacja o braku bądź istnie-
niu negatywnych przesłanek w dostępie 
do strefy zastrzeżonej portu lotniczego.

Prawo lotnicze określa w art. 188a ust. 
5 katalog przesłanek negatywnych. Uwa-
gę zwraca fakt, iż jest to katalog otwarty, 
który wprawdzie wymienia przestępstwa 
warunkujące istnienie negatywnych prze-
słanek, jednak pozostawia możliwość 
uznania za negatywne przesłanki również 
przestępstw w nim nie ujętych. Zgodnie 
z brzmieniem powyższego artkułu  nega-
tywne przesłanki polegają w szczególno-
ści na: 
��  zaistnieniu zagrożenia dla obronności 

lub bezpieczeństwa państwa, lub bez-
pieczeństwa i porządku publicznego, 

�� powzięciu wiadomości o wszczęciu 
postępowania karnego przeciwko 
osobie lub skazania prawomocnym 
wyrokiem sądu w związku z przestęp-
stwem o charakterze terrorystycznym, 
przestępstwem przeciwko Rzeczpospo-
litej Polskiej, przestępstwie przeciwko 
obronności, umyślnym przestępstwie 
przeciwko życiu i zdrowiu, umyślnym 
przestępstwie przeciwko bezpieczeń-
stwu powszechnemu, umyślnym prze-
stępstwie przeciwko bezpieczeństwu 
w komunikacji w ruchu powietrznym, 
umyślnym przestępstwem przeciwko 
wolności, umyślnym przestępstwem 
przeciwko porządkowi publicznemu, 
umyślnym przestępstwem przeciwko 
ochronie informacji, umyślnym prze-
stępstwem przeciwko wiarygodności 
dokumentów, umyślnym przestęp-
stwem przeciwko mieniu lub umyślnym 
przestępstwem określonym w ustawie 
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Wątpliwości budzi sama konstrukcja 

prawna instytucji weryfikacji negatyw-
nych przesłanek. Nie obowiązuje tu zasa-

da domniemania niewinności określona 
w najwyższym akcie prawnym jakim jest 
Konstytucja RP. Sam fakt wszczęcia po-
stępowania jest wystarczającą podstawą 
do wydania informacji o istnieniu nega-
tywnych przesłanek w odniesieniu do 
osoby sprawdzanej. Ustawa nie precyzuje 
również, jakie działania ma podjąć pod-
miot wnioskujący w sytuacji zaistnienia 
negatywnych przesłanek. Ustawa operuje 
pojęciem informacji o wystąpieniu nega-
tywnych przesłanek, które to pojęcie nie 
ma wiążącej mocy prawnej. Odpowiedź 
na to pytanie daje dopiero akt unijny. Po-
nadto osoba, która nie otrzymała tzw. pro-
mesy (wobec której wystąpiły negatywne 
przesłanki) nie ma możliwości dochodze-
nia swoich praw albo zmiany rezultatu 
sprawdzenia na ścieżce odwoławczej. Ten 
instrument prawa nie istnieje w procesie 
weryfikacji istnienia negatywnych prze-
słanek na gruncie ustawy Prawo lotnicze. 

Sprawdzenie przeszłości obejmuje 
również weryfikację zatrudnienia oraz 
kształcenia z ostatnich 5 lat poprzedzają-
cych moment sprawdzenia z uwzględnie-
niem każdej przerwy przekraczającej 28 
dni. Również ten etap budzi zastrzeżenia 
wielu praktyków.

Zgodnie z interpretacją Urzędu Lot-
nictwa Cywilnego weryfikacja poszczegól-
nych zapisów oświadczenia o zatrudnie-
niu i kształceniu, powinna być oparta na 
rozmowie przeprowadzonej przez perso-
nel odpowiedzialny za proces sprawdze-
nia przeszłości oraz wglądzie w oryginały 
lub też formalnie uwierzytelnione kopie 
dokumentacji potwierdzającej każde 
miejsce pracy bądź każdy etap kształce-
nia. Pozostają jednak kwestie niedopre-
cyzowane. Bo w jaki sposób w ramach 
konieczności opisu przerw w zatrudnieniu 
ocenić oświadczenie osoby sprawdza-
nej o długoterminowym pozostawianiu 
na niezarejestrowanym bezrobociu? Czy 
podmiot odpowiedzialny za sprawdze-
nie przeszłości powinien ustalić źródło 
dochodu czy też utrzymania danej osoby 
podczas tego okresu? Obowiązujące prze-
pisy w tym zakresie nie dają jednoznacz-
nej odpowiedzi. 

Kolejnym istotnym wyzwaniem, z ja-
kim muszą się mierzyć security manage-
rowie jest sprawdzenie przeszłości realizo-
wane  w odniesieniu do obcokrajowców, 
w szczególności mieszkańców Azji czy Afry-
ki. Dosyć trudne jest rzetelne zweryfiko-
wanie zatrudnienia oraz kształcenia z racji 
odmiennych uwarunkowań kulturowych, 
co wiąże się niejednokrotnie z brakiem 
posiadania odpowiednich dokumentów, 

co w praktyce sprowadza się do akceptacji 
oświadczeń sprawdzanych osób.

 Analizując sam proces sprawdzenia 
przeszłości, nasuwa się także pytanie co 
do predyspozycji, umiejętności jak i też 
przeszkolenia osób odpowiedzialnych 
za etap weryfikacji dokumentacji oraz 
wywiadu z osobą sprawdzaną. Można 
odnieść wrażenie, iż praca ta jest spro-
wadzana do pracy stricte administracyj-
nej polegającej na kompletacji wniosku 
i wszystkich niezbędnych dokumentów. 

Jednak zapominamy o fakcie, iż jest 
to w zasadzie pierwszy kontakt osoby 
podlegającej sprawdzeniu z przedsta-
wicielem podmiotu realizującego takie 
sprawdzenie. Czy zachowanie danego 
kandydata w ramach procesu sprawdze-
nia przeszłości nie powinno być również 
analizowane? Może warto przy budowa-
niu systemu ochrony, którego elementem 
jest proces sprawdzenia przeszłości pójść 
drogą praktyk stosowanych przez por-
ty lotnicze na terenie Wielkiej Brytanii, 
które analizują zachowania kandydatów 
przed wydaniem karty identyfikacyjnej 
portu lotniczego? Ponadto w Wielkiej 
Brytanii stosowana jest praktyka weryfi-
kacji zapisów kwestionariusza wypełnio-
nego przez osobę sprawdzaną w ramach 
określenia poziomu jej wiarygodności. 
Dopiero wszystkie powyższe działania 
pozwalają ocenić, czy konkretna osoba 
może stanowić zagrożenie dla ochrony 
lotnictwa cywilnego.

Wobec niefunkcjonującego na grun-
cie prawa polskiego mechanizmu „kon-
troli przed zatrudnieniem”, określonego 
w pkt 11.1.2. załącznika do rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998, 
sprawdzenie przeszłości jest również re-
alizowane wobec osób stosujących środ-
ki kontroli w zakresie ochrony w innych 
miejscach niż strefa zastrzeżona lotniska. 
Proces wygląda jednak odmiennie do kla-
sycznej konstrukcji przewidzianej dla osób 
realizujących środki kontroli w strefie za-
strzeżonej portu lotniczego. 

Obsługa ładunków i poczty, która 
docelowo trafia do części krytycznej 
strefy zastrzeżonej  realizowana przez 
podmioty uczestniczące w tzw. bezpiecz-
nym łańcuchu dostaw czyli zarejestrowa-
nych agentów oraz znanych i uznanych 
nadawców wymaga odpowiednio prze-
szkolonego, ale także sprawdzonego per-
sonelu. W odniesieniu do pracowników 
realizujących swoje obowiązki poza stre-
fą zastrzeżoną lotniska, Security Manager 
realizuje obowiązek sprawdzenia prze-
szłości poprzez weryfikację kwestiona-
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riusza dotyczącego zatrudnienia, kształ-
cenia i wszystkich przerw z co najmniej 
5 poprzednich lat oraz na podstawie 
informacji z rejestrów karnych. W tym 
miejscu należy podkreślić, iż Krajowy 
Rejestr Karny pokazuje jedynie informa-
cje, czy dana osoba faktycznie została 
skazana prawomocnym wyrokiem sądu. 
W tym miejscu na niedoświadczonych 
Security Managerów czyha już pierwsza 
okazja do doprowadzenia do niezgodno-
ści w zakresie stosowanych przepisów, 
a mianowicie zastosowanie wydruku 
tzw. e-krk jako jednego z elementów 
sprawdzenia przeszłości z pominięciem 
zachowania plików źródłowych, które 
mogą dopiero faktycznie potwierdzić 
niekaralność sprawdzanej osoby. Mając 
jednak na uwadze fakt rosnącej liczby 
obcokrajowców na polskim rynku pracy, 
a w szczególności wśród zawodów nie 
wymagających dużych kwalifikacji w tym 
także np. pracowników magazynowych 
obsługujących operatorów logistycznych 
istnieje duża wątpliwość co do skutecz-
ności przeprowadzenia sprawdzenia 
przeszłości w związku z faktem weryfi-
kacji karalności za pośrednictwem KRK 
jedynie na terenie RP oraz trudności, ja-
kie mogą wystąpić z uzyskaniem analo-
gicznych wyciągów z rejestrów karnych 
spoza państw Europy.

Obecny kształt procesu sprawdze-
nia przeszłości powoli odchodzi w prze-
szłość. Zmieniające się zagrożenia, klęska 
organizacji terrorystycznych na terenie 
m.in. Syrii powoduje wzrost zagrożenia 
w Europie ze strony bojowników powra-
cających do swoich krajów, którzy są in-
spirowani lub instruowani przez grupy 
terrorystyczne działające poza Europą. 
Sytuacja ta wymusza nowe podejście 
do sprawdzenia przeszłości, nadając mu 
nowe znaczenie. 

Rozporządzenie wykonawcze Ko-
misji (UE) 2019/103 z dnia 23 stycznia 
2019 r. zmieniające rozporządzenie wy-
konawcze (UE) 2015/1998 w odniesieniu 
do wyjaśnienia, harmonizacji i uprosz-
czenia, a także wzmocnienia niektórych 
szczególnych środków ochrony lotnictwa 
cywilnego,  ustanawia zasadniczą zmia-
nę, jaką jest zwiększenie częstotliwości 
przeprowadzanych sprawdzeń przeszło-
ści. Wprowadza nowe pojęcie w zakresie 
procesu sprawdzenia przeszłości tj. roz-
szerzone sprawdzenie przeszłości w od-
powiedzi na radykalizację, jako kluczowy 
element zagrożenia.

Zgodnie z pkt 11.1 zmienione-
go rozporządzenia wykonawczego 

(UE) nr 2015/1998 od dnia 31 grudnia 
2020 r. osoby stosujące środki kontroli 
w zakresie ochrony w strefie zastrzeżonej 
lotniska będą podlegać rozszerzonemu 
sprawdzeniu przeszłości. Poza dobrze 
znanymi elementami aktualnego mode-
lu sprawdzenia przeszłości, ustawodaw-
ca wprowadził dodatkowy zakres infor-
macji w postaci danych wywiadowczych 
i wszelkich innych istotnych informacji 
dostępnych właściwym organom krajo-
wym, które ich zdaniem mogą być istotne 
dla oceny, czy dana osoba jest odpowied-
nia do pełnienia funkcji, która wymaga 
rozszerzonego sprawdzenia przeszłości. 
W tym miejscu należy podkreślić, iż pań-
stwa członkowskie będą miały wybór 
w ramach regulacji krajowych czy oso-
by zatrudnione poza strefą zastrzeżoną 
lotniska będą przechodzić rozszerzone 
czy standardowe sprawdzenie przeszło-
ści. Na dzień dzisiejszy prawdopodobnie 
Polska będzie stosować model realizacji 
rozszerzonego  i standardowego spraw-
dzenia przeszłości w oparciu o posta-
nowienia pkt 11.1.7. lit b) znowelizowa-
nego rozporządzenia wykonawczego  
(UE) 2015/1998 tj. powtarzania spraw-
dzeń w regularnych odstępach czasu 
nieprzekraczających: w przypadku roz-
szerzonych sprawdzeń przeszłości w od-
niesieniu do osób stosujących środki 
kontroli w strefie zastrzeżonej – dwu-
nastu miesięcy, a w przypadku standar-
dowych sprawdzeń przeszłości  realizo-
wanych wobec osób stosujących środki 
kontroli poza strefą zastrzeżoną lotniska 
– trzech lat. 

Oczywiście większa częstotliwość re-
alizowania sprawdzeń przeszłości będzie 
wymagała lokowania większych zaso-
bów ludzkich we wszystkich podmiotach 
biorących udział w samym procesie, ze 
szczególnym uwzględnieniem Straży 
Granicznej oraz innych krajowych pod-
miotów i służb w ramach ustalania nega-
tywnych przesłanek w nowej formule.

Również nowelizacja Ustawy Prawo 
Lotnicze z dnia 14 grudnia 2018 r. wpro-
wadza pewne novum, którym jest bar-
dziej restrykcyjne podejście w przypadku 

stwierdzenia  naruszenia przepisów lub 
decyzji z zakresu ochrony.  Zgodnie z po-
stanowieniami art. 29b i art. 29c przyto-
czonego powyżej aktu prawnego, Prezes 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przypadku 
stwierdzenia w trakcie kontroli sprawdza-
jącej realizację programu naprawczego, 
(będącego wynikiem stwierdzonych nie-
zgodności), że podmiot kontrolowany 
nie usunął w terminie ww. niezgodności, 
nakłada na podmiot kontrolowany karę 
administracyjną, zgodnie z art. 209a ust. 1 
Ustawy Prawo Lotnicze, w wysokości do 
50 000 PLN. Wobec ryzyka kar finansowych 
a mając na uwadze wysoką podatność na 
popełnienie błędu w ramach realizowa-
nego procesu sprawdzenia przeszłości, 
głównie na skutek czynnika ludzkiego, 
dalsze prowadzenie procesu sprawdzenia 
przeszłości bez dedykowanych aplika-
cji informatycznych może doprowadzić 
w dalszej perspektywie do kosztownych 
konsekwencji. Ryzyko nałożenia kar finan-
sowych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego 
w oparciu o nowe narzędzia wprowadzo-
ne nowelizacją Ustawy Prawo Lotnicze 
powinno być dodatkowym motywatorem 
do opracowania planu dostosowania się 
do zmieniających się wymogów prawnych 
w zakresie sprawdzenia przeszłości.  

 Chociaż do dnia obowiązywania 
wspominanej zmiany w zakresie spraw-
dzenia przeszłości pozostało ponad rok, 
to już warto przeanalizować wydajność 
oraz efektywność stosowanych syste-
mów informatycznych, jak i też zapewnić 
wykwalifikowane zasoby ludzkie, które 
podołają nowym wymogom. Podobne 
wyzwania czekają również podmioty 
prowadzące swoją działalność poza stre-
fą zastrzeżoną lotniska. 

W przypadku większych organizacji 
skutecznym rozwiązaniem może okazać 
się wdrożenie zintegrowanych rozwią-
zań informatycznych z zakresu HR, które 
będą także uwzględniać wymogi z zakre-
su ochrony lotnictwa cywilnego. Pozwoli 
to na zapewnienie pełnego nadzoru nad 
procesem sprawdzenia przeszłości. 

Zegar już tyka, nowe przepisy wejdą 
w życie 31 grudnia 2020 r.

Maciej Korczak
Absolwent: Politechniki Warszawskiej (Zarządzanie Produkcją), Szkoły Głównej Handlowej (Informatyczne 
systemy zarządzania), programu ICAO Aviation Security Professional Management Course – Concordia Uni-
versity – Montreal oraz programu audytorów ochrony lotnictwa cywilnego ECAC. Audytor Wiodący ISO 9001. 
Wewnętrzny Audytor Ochrony Lotnictwa Cywilnego – Instruktor.
Od 16 lat związany zawodowo z branżą lotniczą. Kierownik w centrum operacyjnym przewoźnika lotnicze-
go – Security Manager. Specjalista ds. bezpieczeństwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Konsultant z zakresu 
bezpiecznego łańcucha dostaw ładunków i poczty. Uczestnik wielu projektów z zakresu modernizacji infra-
struktury lotniskowej w tym systemu bezpieczeństwa jak i też międzynarodowych wydarzeń / konferencji 
z zakresu lotnictwa. Praktyk.
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Wprowadzenie

Izolacja więzienna jest sytuacją bardzo 
trudną dla osób przebywających w jed-
nostkach penitencjarnych. Deprywacja 
potrzeb, konflikty i zagrożenia ze strony 
współosadzonych, niepewność sytuacji 
rodzinnej, a czasami prawnej urucha-
miają u osób pozbawionych wolności 
szereg mechanizmów obronnych, w celu 
zaadaptowania się do opresyjnej instytu-
cji. Niestety u części więźniów występują 
stany załamania psychicznego, problemy 
z poradzeniem sobie z presją otoczenia 
i depresyjny nastrój, co może u nich do-
prowadzić do podjęcia aktów autoagresji, 
a w skrajnych przypadkach do targnięcia 
się na swoje życie. Media nie pozostają 
bierne i donoszą co jakiś czas o samo-
bójstwach i zgonach więźniów. Sytuację 
komplikuje także fakt, że wiele z tych sa-
mobójstw miało miejsce w celach pod-
danych stałemu monitoringowi przez 
systemy dozoru wizyjnego i obserwację 
funkcjonariuszy, których obowiązkiem 
jest stałe dozorowanie osadzonych. Oto 
przykłady zdarzeń:

Mężczyzna, według lekarza, był spo-
kojny. Psycholog, który również odbył 
z nim rozmowę, stwierdził, że powinien 
przebywać w celi z całodobowym monito-
ringiem. Tak też się stało. W izolatce wię-
zień położył się na łóżku. Co chwila jednak 
z niego wstawał, podchodził do okrato-
wanego okna, znowu się kładł... Strażnik 
zgłosił to oddziałowemu, który poszedł do 
celi i pytał mężczyznę, czy wszystko jest 
w porządku. Ten poprosił jedynie o zga-
szenie światła. Pół godziny później nagle 
stanął na łóżku, wybił szybę w oknie znaj-
dującym się w celi i trzymanym w dłoni 
kawałkiem szkła dokonał samookalecze-
nia, poprzez przeciągniecie po szyi oraz 
wielokrotne cięcie w okolicach ud. Gdy do 

zakrwawionego więźnia wpadli funkcjo-
nariusze, udzielili mu pierwszej pomocy 
i wezwali pogotowie. Na ratunek było jed-
nak za późno. Mężczyzna zmarł…1

36-letni mężczyzna odsiadujący wy-
rok za kradzieże, odebrał sobie życie w celi 
więziennej… To już druga śmierć, do ja-
kiej doszło w zakładzie w ciągu ostatnich 
dni… przebywał w monitorowanej celi 
Zakładu Karnego w Czerwonym Borze… 
Życie odebrał sobie, siedząc na własnym 
łóżku. W więzieniu natychmiast została 
podjęta próba reanimacji. Mężczyzny nie 
udało się uratować. Z informacji przeka-
zywanych przez rzecznika Służby Więzien-
nej w Białymstoku wynika, że mężczyzna 
już wcześniej podejmował próby samo-
bójcze, okaleczał się2.

Strażnicy z aresztu śledczego w By-
tomiu nie zauważyli, jak w monitorowa-
nej celi powiesił się 22-letni mężczyzna. 
Przez 80 minut nie sprawdzili, co się dzie-
je z więźniem, który wcześniej groził, że 
odbierze sobie życie. – Wystarczyło tylko 
spojrzeć w monitor – twierdzi prokura-
tura… podczas pobytu w areszcie zaczął 
nagle mówić, iż ma dość życia i popełni 
samobójstwo. Współwięźniowie powia-
domili o tym strażników, a ci umieścili 
Sebastiana K. w monitorowanej celi dla 
niebezpiecznych przestępców. Każdy 
krok mieszkającego w niej więźnia reje-
strują kamery, a obsługujący monitoring 
funkcjonariusz ma obowiązek ciągłego 
sprawdzania, co się z nim dzieje. 16 wrze-
śnia 2013 roku żaden ze strażników nie 

1 Groźny przestępca popełnił samobójstwo 
w celi! Zakład karny wypłacił bardzo duże odszko-
dowanie. https://expressilustrowany.pl/grozny-prze-
stepca-popelnil-samobojstwo-w-celi-zaklad-karny-
wyplacil-bardzo-duze-odszkodowanie/ar/13743554 
[dostęp: 07.10.2019].

2 Powiesił się w celi. Druga śmierć w Czerwonym 
Borze. https://mylomza.pl/artykul/powiesil-sie-w-ce-
li/583078 [dostęp: 07.10.2019].

zareagował, gdy o godz. 7.46 Sebastian 
K. zaczął przygotowania do samobójstwa. 
Najpierw sprawdził umocowania kraty 
w oknie, potem z ręcznika zrobił pętlę. 
O godz. 8.31 więzień założył ją sobie na 
szyję, po czym powiesił się na okiennej 
kracie. Funkcjonariusze służby więziennej 
wiszącego mężczyznę zauważyli dopiero 
o godz. 9.06…3

Opinią publiczną targają wątpliwości 
co do okoliczności, w jakich do tych sa-
mobójstw dochodziło szczególnie, kiedy 
dotyczyły osadzonych będących ważnymi 
świadkami. A oto przykłady takich samo-
bójstw:

Strażnik odpowiada za śmierć świadka 
koronnego. Według prokuratury, Dariusz B. 
nie dopilnował ważnego świadka. Mężczy-
zna powiesił się. Wczoraj strażnik stanął 
przed sądem. W nocy z 20 na 21 kwietnia 
Andrzej Ł. podjął decyzję o samobójstwie. 
Napisał dwa listy pożegnalne. W kąciku 
sanitarnym, gdzie nie sięgało oko kamery, 
powiesił się na pasku od torby. Jego ciało 
strażnicy odnaleźli dopiero rano4.

Na przełomie lipca i sierpnia 2017 r. 
z Katowic przewieziono Marcina K., by-
łego naczelnika Pierwszego Śląskiego 
Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, oskar-
żonego o przyjmowanie łapówek. Miał 
złożyć zeznania jako świadek przed są-
dem w Warszawie. W czwartek, 10 sierp-
nia, nad ranem, przed porannym apelem 
mężczyznę znaleziono w jego celi. Wisiał 

3 Samobójstwo w oku kamery. „Strażnik musiał 
wyjść do toalety”. https://katowice.wyborcza.pl/kato-
wice/1,35063,15900331,Samobojstwo_w_oku_kame-
ry___Straznik_musial_wyjsc_do.html?disableRedi-
rects=true [dostęp: 07.10.2019].

4 Samobójstwo w celi nr 30. Strażnik odpowia-
da za śmierć świadka koronnego https://poranny.
pl/samobojstwo-w-celi-nr-30-straznik-odpowiada-
za-smierc-swiadka-koronnego/ar/5273046 [dostęp: 
07.10.2019].

SAMOBÓJSTWO W CELI 
MONITOROWANEJ. WYKORZYSTANIE 
DOZORU WIZYJNEGO DO 
PRZECIWDZIAŁANIA SAMOBÓJSTWOM 
W IZOLACJI WIĘZIENNEJ
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na pasku od spodni. Mimo godzinnej re-
animacji, lekarz stwierdził zgon5.

Do śmierci boksera Dawida Kostec-
kiego doszło 2 sierpnia nad ranem w celi 
Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. 
Kostecki miał się powiesić na pętli z prze-
ścieradła, leżąc w łóżku pod kocem6.

Zwłaszcza w tych okolicznościach na-
suwają się pytania: Jak to możliwe, że osa-
dzony poddany „stałemu monitoringowi” 
– obserwowany 24 godziny na dobę przez 
system dozoru wizyjnego i obserwatora 
– dokonuje próby samobójczej i samo-
bójstwa? Co sprawia, że system „stałego 
monitorowania” nie pozwala w 100% na 
zapewnienie bezpieczeństwa osadzonym, 
zapobieżenie samobójstwom?

W artykule podjęto problematykę 
dozoru wizyjnego w systemie peniten-
cjarnym ze szczególnym uwzględnieniem 
możliwości wykorzystania monitoringu 
do przeciwdziałania samobójstwom więź-
niów oraz konsekwencji wynikających 
z nieprecyzyjnych uregulowań prawnych 
w tym zakresie.

Analiza przepisów i wynikających 
z nich konsekwencji

Przepisy ustawy kodeksu karnego wyko-
nawczego (kkw)7 pozwalają w polskich 
więzieniach na „stały monitoring” (sygnał 
wizyjny i/lub dźwiękowy) w celach i in-
nych miejscach przebywania więźniów, 
ale ściśle określonych kategorii osadzo-

5 Strażnicy z zarzutami. Dopuścili do samobój-
stwa urzędnika? https://wawalove.wp.pl/straznicy-
z-zarzutami-dopuscili-do-samobojstwa-urzednika-
6220891696002689a [dostęp: 07.10.2019]. 

6 „Rzeczpospolita”. Coraz więcej dowodów na 
samobójstwo Kosteckiego. https://wiadomosci.dzien-
nik.pl/wydarzenia/artykuly/606122,rzeczpospolita-
bokser-dawid-kostecki-samobojstwo.html [dostęp: 
07.10.2019].

7 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny 
wykonawczy (Dz.U. z 1997 r. nr 90, poz. 557 z późn. zm.).

nych, w tym zagrożonych samobójstwem 
i ważnych świadków. Okazuje się jednak, 
że procedury dotychczasowego funkcjo-
nowania więzień nie przystają do wpro-
wadzonych zmian w kodeksie karnym 
wykonawczym. Zmiany polegające na 
wprowadzeniu artykułów 73a (ustawowe 
delegowanie praw do stosowania monito-
ringu w zakładach karnych), 88c (stałe mo-
nitorowanie zachowania skazanego stwa-
rzającego poważne zagrożenie społeczne 
albo poważne zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa zakładu tzw. „niebezpiecznego”), 
116 §5a (w przypadkach uzasadnionych 
względami medycznymi albo potrzebą 
zapewnienia bezpieczeństwa skazanego 
jego zachowanie może podlegać monito-
rowaniu), 212b §2 (stałe monitorowanie 
zachowania tymczasowo aresztowanego 
stwarzającego poważne zagrożenie spo-
łeczne albo poważne zagrożenie dla bez-
pieczeństwa zakładu tzw. „niebezpiecz-
nego”) miały uregulować i ujednolicić 
stosowanie monitoringu, poprawić bez-
pieczeństwo osadzonych wraz z posza-
nowaniem ich praw. Zapisy te spowodo-
wały jednak, że nieprzygotowana Służba 
Więzienna uczyła się na błędach, zdarze-
niach i ich konsekwencjach, co w praktyce 
oznacza odpowiedzialność dyscyplinarną 
i karną funkcjonariuszy, których obowiąz-
kiem było pilnowanie osadzonego, żeby 
nie popełnił samobójstwa. Mniej więcej 
do 2000 roku systemy dozoru wizyjnego, 
zainstalowane były w połowie zakładów 
karnych, instalowane najczęściej podczas 
poważnych remontów budowlanych. Do-
piero dynamiczny rozwój technologii sys-
temów dozoru wizyjnego po 2000 roku, 
ich dostępność i ceny, wpłynęły na zwięk-
szoną liczbę instalacji w więzieniach. 
Brak narzuconych regulacji spowodował, 
że urządzenia i systemy stosowano indy-
widualnie, w różnym stopniu i zakresie 
w każdej jednostce. Utrudniało to nie tyl-

ko zarządzanie, nadzór i szkolenie funk-
cjonariuszy. Pojawiły się skargi do Rzecz-
nika Praw Obywatelskich na nadużycia 
ze strony Służby Więziennej w postaci 
instalowania kamer w miejscach kontroli 
osobistej, łaźniach, celach mieszkalnych 
itp8. To interwencja Rzecznika spowodo-
wała wprowadzenie zmian na poziomie 
ustawy kkw w październiku 2009 r.9. Para-
doksalnie przepisy te zamiast ograniczyć 
stosowanie dozoru wizyjnego osadzonych 
zwiększyły wideo nadzór. Intencją RPO 
było ograniczenie użycia monitoringu 
i stosowania go zgodnie z prawami czło-
wieka. Zaraz po wprowadzeniu opisywa-
nych regulacji w więzieniach zainstalowa-
no dodatkowo ponad 1900 kamer również 
w celach i kącikach sanitarnych, a art. 116 
§5a stosowano z urzędu, jako narzędzie 
zwiększonego dozoru. Interpretacja była 
odwrotna, potraktowano zapisy kkw, jako 
nakaz stosowania, a nie ograniczenie do 
minimum i w wyjątkowych sytuacjach10. 
Zmiany wymusiły także utworzenie do-
datkowego stanowiska tzw. „monitorowe-
go” (przykład na rys. 1), znacząco różnią-
cego się zadaniami od dotychczasowego 
operatora systemów zabezpieczeń elek-
tronicznych. Stanowisko monitorowego 
miało w zamyśle ustawodawcy oraz kie-
rownictwa Służby Więziennej zwiększyć 
bezpieczeństwo w jednostce penitencjar-
nej, poprzez wczesne wykrywanie sygna-
łów zbliżającego się niebezpieczeństwa, 
a w przypadku prób samobójczych szyb-
kiej reakcji i podjęcia interwencji, aby nie 
dopuścić do śmierci osadzonego.

Należy podkreślić, że nadal podstawo-
wą formą dozoru zachowania osadzonych 
pozostaje kontrola realizowana przez od-
działowego w oddziale mieszkalnym przy 
wykorzystaniu zmysłów wzroku, słuchu 
i węchu, a także kontroli manualnych osa-
dzonych jak i samej celi.

Artykuł 73a dotyczy zakładów kar-
nych, a zatem co z aresztami śledczymi? 
W uzasadnieniu postępowania z tymcza-
sowo aresztowanymi, art. 73a uzupeł-
niany jest o art. 209 „Do wykonywania 
tymczasowego aresztowania stosuje się 
odpowiednio przepisy odnoszące się do 
wykonywania kary pozbawienia wolności, 

8 Pismo RPO-566351-VII-708.2/07/MK z 30.07.2008 
r. do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

9 „Monitoring wizyjny w miejscach pozbawienia 
wolności. Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji” 
Krajowy Mechanizm Prewencji przy Rzeczniku Praw 
Obywatelskich, Warszawa 2012

10 Pismo RPO-696493-II-702/12/JN z 30.07.2013 r. 
do Ministra Sprawiedliwości

Rys. 1. Przykład stanowisk tzw. „monitorowych”
Źródło: opracowanie własne
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ze zmianami wynikającymi z przepisów 
rozdziału XV ustawy”.

Niejasne są zapisy w kkw dotyczące 
monitorowania i stałego monitorowania. 
W ustawie kkw art. 73a w §10 jest dele-
gacja do rozporządzenia11 określającego 
rodzaje urządzeń i parametry technicz-
ne stosowane do monitoringu. Rozpo-
rządzenie to wskazuje, że do „stałego 
monitorowania” służy system telewizji 
przemysłowej. Autorzy zwracają uwa-
gę na określenie „stałe monitorowanie” 
w kkw, gdzie w art. 88c pojawia się okre-
ślenie: „Stałemu monitorowaniu podle-
ga zachowanie skazanego (tzw. „niebez-
piecznego”) (…) Monitorowany obraz lub 
dźwięk podlega utrwalaniu”. Podobnie 
w art. 212b §2: „Stałemu monitorowaniu 
podlega zachowanie tymczasowo aresz-
towanego (tzw. „niebezpiecznego”) (…) 
Monitorowany obraz lub dźwięk podlega 
utrwalaniu”. 

Jednak w odrębnym art. 116 §5a kkw 
nie ma mowy o „stałym monitorowaniu”: 
„W wypadkach uzasadnionych względami 
medycznymi albo potrzebą zapewnienia 
bezpieczeństwa skazanego jego zacho-
wanie może podlegać monitorowaniu. 
Monitorowany obraz lub dźwięk podlega 
utrwalaniu.” 

Powyższe zapisy świadczą o pewnej 
niekonsekwencji ustawodawcy, który 
rozporządzeniem z dnia 16 październi-
ka 2009 r. dookreśla „stałe monitorowa-
nie” (ujęte w art. 116 §5a kkw), poprzez 
§2 pkt.4 tegoż rozporządzenia: „System 
telewizji przemysłowej służący stałemu 
monitorowaniu zachowania skazanego, 
o którym mowa w art. 88c, art. 116 §5a, 
art.212b §2 ustawy kkw, jest przystoso-
wany do pracy ciągłej i posiada właściwe 
zabezpieczenia w przypadku zaniku na-
pięcia zasilającego”. Czyli powyższy zapis 
dotyczący art. 116 §5a w rozporządzeniu, 
akcie niższego rzędu, nie ma odniesienia 
w ustawie kkw, akcie wyższego rzędu. 

Jednoznacznie ustawodawca w kkw 
rozróżnił monitorowanie, stałe monitoro-
wanie i utrwalanie obrazu i dźwięku – są 
to niezależne czynności występujące 
wspólnie w różnych wariantach.

Ustawa kkw i rozporządzenie z 16 paź-
dziernika 2009 r. wprowadzają określenia:

Monitorowanie – zapewniające moż-
liwość obserwowania zachowania skaza-
nego, można stosować w szczególności 

11 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń 
i środków technicznych służących do przekazywania, 
odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monito-
ringu w zakładach karnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1360)

w celach mieszkalnych wraz z częścią 
przeznaczoną do celów sanitarno-higie-
nicznych, w łaźniach, w pomieszczeniach 
wyznaczonych do widzeń, w miejscach 
zatrudnienia osadzonych, w ciągach ko-
munikacyjnych, na placach spacerowych, 
a także do obserwacji terenu zakładu kar-
nego na zewnątrz budynków, w tym linii 
ogrodzenia zewnętrznego. Monitorowany 
obraz lub dźwięk może być utrwalany (…). 

Utrwalanie jest to sygnał wizji i/lub 
dźwięku nagrywany w trybie ciągłym.

Monitorowanie jest to czynność ope-
ratora systemu dozoru wizyjnego, którego 
formalne stanowisko nazywane „monito-
rowym” pojawiło się dopiero w rozporzą-
dzeniu z 17 października 2016 r.12, gdzie 
określono jego obowiązki polegające 
przede wszystkim na stałym obserwowa-
niu zachowania osadzonych przez system 
dozoru wizyjnego (§55).

Przepisy ustawy i rozporządzenia nie 
dają odpowiedzi na pytania:
�� Czy sytuacja, kiedy operator „moni-

torowy”, zgodnie z wymogami jego 
stanowiska, odbiera telefon, steruje 
przejściami, weryfikuje alarmy z sys-
temów zabezpieczeń elektronicznych, 
może być nazywana „stałym monito-
rowaniem” osadzonego? 

�� Czy sytuacja, kiedy wzrok operatora 
„monitorowego” wędruje po wielu 
(czasami kilkudziesięciu) odrębnych 
obrazach pozwala na stwierdzenie, że 
realizowany jest „stałe monitorowa-
nie” poszczególnych osadzonych? 
Decyzja dyrektora jednostki o pod-

daniu osadzonego stałemu dozorowi 
(kkw art. 116 §5a) zawiera dwa warunki, 
na podstawie których można poddać za-
chowanie osadzonego stałemu dozorowi 
– monitorowaniu, a są to: 
�� uzasadnione względy medyczne albo 

12 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z 17 października 2016 r. w sprawie sposobów ochrony 
jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1804)

�� potrzeba zapewnienia bezpieczeń-
stwa skazanego. 
Aby zasadność poddania „stałemu 

monitoringowi” nie budziła wątpliwości, 
w wydanej decyzji dyrektora powinny zo-
stać zawarte szczegółowe przesłanki pod-
dania osadzonego monitoringowi, będą-
ce wynikiem zindywidualizowanej oceny, 
a nie tylko powołanie się na artykuł (kkw 
art. 116 §5a) dający prawo umieszczenia 
skazanego w celi monitorowanej. Poda-
nie przesłanek może uchronić dyrektora 
od postawienia mu zarzutów o nadużycie 
prawa.

Kto poddawany jest stałemu monito-
ringowi w celi mieszkalnej i poza nią:
�� skazani i tymczasowo aresztowani 

tzw. „niebezpieczni”
�� osadzeni zagrożeni samobójstwem
�� osadzeni wobec których zachodzą 

uzasadnione względy medyczne albo 
potrzeba zapewnienia bezpieczeń-
stwa skazanego np. ciężko chorzy, 
pedofile, ważni świadkowie i osadzeni 
medialni,

�� osadzeni, wobec których zastosowa-
no środek przymusu bezpośrednie-
go w postaci celi zabezpieczającej13 
„Pomieszczenie dźwiękochłonne jest 
objęte monitorowaniem przez we-
wnętrzny system urządzeń rejestrują-
cych” (w tym przypadku także nie ma 
mowy o „stałym monitorowaniu”) 
Aby zrealizować zapisy o monitoringu 

osadzonych z kkw muszą być spełnione 
następujące warunki:
�� przesłanki wynikające bezpośrednio 

z ustawy kkw (art. 88c i 212b §2) – lub 
na ich podstawie wydana decyzja dy-
rektora (art. 116 §5a),

�� przygotowana cela mieszkalna, izola-
cyjna, przejściowa, szpitalna lub dla 
tzw. „niebezpiecznych” oraz inne miej-
sca przebywania tych osadzonych,

13 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z 3 czerwca 2013 r. w sprawie celi zabezpieczającej 
i izby izolacyjnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 638)

Rys. 2. Oddział mieszkalny i dozór przez wizjer w drzwiach celi
Źródło: materiały własne
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�� przygotowane stanowiska operatora 
systemu dozoru wizyjnego,

�� dobrany i przeszkolony funkcjona-
riusz „monitorowy”.

Próby samobójcze i samobójstwa

Na przestrzeni lat, dzięki wprowadzeniu 
profilaktyki samobójstw wśród osób po-
zbawionych wolności liczba skutecznych 
prób samobójczych od 2007 r. istotnie 
spadła, co obrazuje powyższa tabela.

Badania własne autorów wykazały, że 
w roku 2019 do 30 września, liczba zgo-
nów na skutek samobójstwa wyniosła 14.

Więźniowie mają świadomość, że są 
obserwowani, a kontrole cel mieszkal-
nych mają na celu między innymi poszu-
kiwanie niedozwolonych przedmiotów 
służących samoagresji. Niemniej osadzeni 
ukrywają ostre narzędzia, we własnym za-
kresie wykonują sznur wisielczy z dostęp-
nych materiałów lub gromadzą leki do 
samozatrucia. Dlatego do prób samobój-
czych dochodzi najczęściej poprzez:
�� powieszenie – 70% 
�� pocięcie powłok skórnych, tętnic – 17% 
�� połknięcie leków, substancji chemicz-

nych lub przedmiotów – 11% 
�� wbicie ostrych przedmiotów, udusze-

nie, podpalenie – 2%14.
To co budzi wątpliwości w zakresie 

skuteczności monitoringu w zapobiega-
niu samobójstwom to fakt, że zdarzały 
się próby samobójcze i samobójstwa 
w celach monitorowanych, których nie 
dostrzeżono przez systemy dozoru wizyj-
nego. Dopiero po dziesiątkach minut lub 
po zauważonych i rozpoznanych śladach 
u osadzonych, np. po pisemnym oświad-
czeniu osadzonego sprawdzono zapis 
monitoringu i okazało się wówczas, że 
próba samobójcza miała miejsce. Nie do-
strzeżono jej na bieżąco obserwując przez 
system dozoru wizyjnego. Zdarzają się też 
sytuacje, gdy o próbie lub samobójstwie 
informują współosadzeni (np. wracający 

14 Dane pochodzą z niepublikowanych badań 
własnych statystyka lata 2017 i 2018.

do celi ze spacerów), sami osadzeni po 
fakcie (np. w rozmowie z psychologiem 
lub wychowawcą), a czasami podjęta 
w tajemnicy próba samobójcza zostaje 
ujawniona po czasie przez służbę zdrowia 
(np. w wyniku innego badania).

Rekomendacje i wskazania

Kiedy dochodzi do samobójstwa, za-
bezpieczane jest miejsce samobójstwa, 
wkracza lekarz, policja i prokurator, re-
alizowane są postępowania wyjaśnia-
jące i jeżeli występują ku temu prze-
słanki wszczynane są postępowania 
dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy czy 
pracowników SW. Ponadto prokurator po 
własnych spostrzeżeniach lub z zawiado-
mienia może wystąpić z postępowaniem 
karnym wobec funkcjonariuszy, odpo-
wiedzialnych bezpośrednio za nadzór 
nad osadzonym. W takiej sytuacji może 
znaleźć się także „monitorowy”, którego 
obowiązkiem było stałe obserwowanie 
zachowania osadzonych przez system do-
zoru wizyjnego (monitoring). Jak wynika 
z badań15, na stanowisku „monitorowe-
go” pełni służbę ok 900 funkcjonariuszy 
w zmianach, na stałe i okazjonalnie w za-
stępstwach. Należy wziąć pod uwagę wy-
niki badań16 przeprowadzonych przez au-
torów wśród funkcjonariuszy SW, a które 
wykazały, że około połowa badanych nie 
nadawała się do realizacji zadań „moni-
torowych” czyli „stałego monitorowa-
nia” ze względu na efekt „ślepoty z braku 
uwagi”. Aby rzetelnie przeprowadzić po-
stępowania wyjaśniające (lub wynikające 
z nich postępowania dyscyplinarne lub 
karne) należy właściwie zabezpieczyć 
materiał dowodowy. Przykłady profilak-
tyki i postępowania po samobójstwie 
osadzonego zawiera tabela 2.

15 Badania ilościowe monitoringu w Służbie Wię-
ziennej C. Mecwaldowski, COSSW w Kaliszu, maj 2015 r.

16 “Video surveillance of prisoners in Polish Pri-
son Service. Observer’s perspective” R. Poklek, C. 
Mecwaldowski, IOSR, 2018, dostęp:  http://www.iosr-
journals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2023%20Issue2/
Version-3/E2302033142.pdf

Zakończenie

Prewencja samobójstw wśród osadzo-
nych, realizowana jest we wszystkich 
jednostkach penitencjarnych kraju. In-
strukcja w sprawie zapobiegania samo-
bójstwom osób pozbawionych wolności 
zawiera 3-stopniowy model oddziały-
wań: profilaktyka presuicydalna I rzędu 
(dla wszystkich osadzonych), II rzędu 
(dla osadzonych z wysokim ryzykiem 
suicydalnym) oraz profilaktyka post-
suicydalna (dla osadzonych po próbie 
samobójczej). Działania te wymaga-
ją koordynacji i sprawnej komunikacji 
wielu pionów służby więziennej17. Nie 
wystarczy montowanie coraz większej 
ilości kamer w celach i innych miejscach 
przebywania więźniów, ale konieczne 
jest wdrożenie sprawnego systemu mo-
nitoringu wizyjnego, który – co należy 
podkreślić – ma stanowić uzupełnienie 
innych sposobów profilaktyki suicydal-
nej. System monitoringu wizyjnego to 
nie tylko sprzęt i stanowisko operato-
ra, ale niezwykle ważny czynnik ludzki 
z jego możliwościami i ułomnościami. 
Dostrojenie interfejsu człowiek – ma-
szyna, a w tym przypadku dopasowanie 
stanowiska obserwatora monitoringu 
do funkcjonariusza „monitorowego” 
oraz procedur realizacji jego zadań wy-
maga (na poziomie projektu, wdrożenia 
i ewaluacji) współpracy techników, „bhp-
-owców”, psychologów i szkoleniowców. 
Niezastosowanie – przy tworzeniu sta-
nowiska monitorowego – wiedzy tech-
nicznej i zasad ergonomii (opisanych 
np. w normach), optymalizacji warun-
ków pracy, procesów poznawczych 
i ograniczeń percepcji oraz właściwego 
doboru i szkolenia operatorów monito-
ringu, które to umożliwiłyby prawidłowe 
realizowanie skutecznej obserwacji funk-
cjonariusza odpowiedzialnego za dozór 
wizyjny, wykluczają odpowiedzialność 
„monitorowego” i stawianie mu zarzu-
tów niedopełnienia obowiązków w przy-
padku skutecznej próby samobójczej. 
Świadczy o tym poniższy przykład:

Naczelnik skarbówki powiesił się 
w areszcie na Białołęce. Prokuratura 
postawiła zarzuty pracownikom służby 
więziennej… Jednak strażnicy przed 
sądem nie staną. – Śledztwo Prokuratu-
ry Okręgowej Warszawa–Praga zostało  

17 S. Lizyńczyk, Próby i skuteczne samobójstwa 
w polskim systemie penitencjarnym w latach 2010–
2013 wybrane charakterystyki penitencjarne „Profi-
laktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2014, nr. 23, s. 19

Tabela 1. Liczba samobójstw w izolacji więziennej w latach 2007–2016

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Liczba samobójstw 
w izolacji 
penitencjarnej 
w roku

41 39 41 34 16 16 19 22 20 20

Współczynnik 
samobójstw na  
10 tys. osadzonych

4,5 4,7 4,8 4,1 1,9 1,9 2,4 2,8 2,8 2,8

Źródło: Odpowiedź na interpelację nr 8697 w sprawie programu zapobiegania samobójstwom w Polsce 
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umorzone… Decyzja zapadła 1 kwietnia 
[2019 roku – wtrącenie autorów] … pro-
kuratura zgromadziła dowody w sprawie, 
w tym opinię biegłego z zakresu monito-
ringu oraz projektowania zabezpieczeń 
technicznych oraz z zakresu psychologii. 
Opinie potwierdziły okoliczności podno-
szone przez podejrzanych, świadczące 
o nieprawidłowym przygotowaniu oraz 
organizacji stanowiska pracy monitorin-
gowego. Sposób organizacji stanowiska 
osłabiał możliwości percepcyjne obser-
wujących, a niekiedy nawet wykluczał 
prowadzenie skutecznej obserwacji, 
która powinna mieć charakter ciągły … 
– według prokuratury – była zbyt duża 
liczba monitorów do obserwowania 
wpływająca na przeciążenie uwagi oraz 
długość czasu potrzebnego na obser-

18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Po-
lityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażo-
nych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973)

Tabela 2. Profilaktyka i postępowanie po samobójstwie w celi monitorowanej

Profilaktyka Postępowanie po zdarzeniu

  1. Wyposażenie celi:
–  kontrastowe kolory ścian;
–  jak najmniej sprzętu kwaterunkowego;
–  usunięcie haczyków w ścianach;
–  eliminowanie możliwych do podwieszenia miejsc jak obudowy lamp, szafki 

uchwyty do TV itp.;

  2.  Rzeczy osobiste – jasna odzież skarbowa, koc, pościel, ręczniki;

  3.  Przeprowadzanie rozmów w przypadku każdej zmiany sytuacji osadzonego 
(rodzinnej, karnej, wewnątrz więziennej);

  4. Rodzaj oświetlenia dostosowany do parametrów kamer;

  5.  Rodzaj optyki kamer dostosowany do danego pomieszczenia (np. fisheye/360o 
jest nienaturalnym polem widzenia trudnym do ciągłej obserwacji itp.)

  6.  Kamera z szybką dynamiką dostosowania obrazu np. przy włączaniu 
i wyłączaniu światła;

  7.  Rozporządzenie z 16 października 2009 r. podaje parametry minimalne 3kl/s 
i rozdzielczość obrazu PAL (największe znaczenie ma optyka kamery, głębia 
ostrości i oświetlenie – często błędnie jest brana pod uwagę jedynie liczba 
megapikseli przetwornika, jako wykładnia jakości obrazu i kamery) – dla 
zaobserwowania subtelnych zachowań osadzonych minimalna liczba klatek 
to 12kl/s;

  8.  Należy zastosować monitory stanowiskowe tzw. incydentalne lub 
szczegółowe, a parametry systemu dozoru wizyjnego powinny spełniać 
parametry wielkości obserwowanej osoby, obiektów, przedmiotów podane 
w normach;

  9.  Kamera z podświetlaniem IR w zakresie niewidzialnym nie stanowiąca 
negatywnego psychologicznego czynnika;

10.  Ponieważ obligatoryjne jest stosowanie w systemie dozoru wizyjnego stref 
maskowania np. intymnych części ciała w kącikach sanitarnych lub łaźniach, 
ale także w obszarze obserwacji terenu poza jednostką SW a pozostającą 
w zasięgu widzenia kamer zaleca się stosowanie maskowania tzw. rozmycia 
obrazu, które nie pozwala dostrzec szczegółów ani dokonać identyfikacji, ale 
pozawala na rozeznanie się czy występuje ruch w przysłoniętym obrazie czy nie.

11.  Po każdej instalacji systemu dozoru wizyjnego, modernizacji należy 
wykonać jego testy jakościowe oraz testy realizacji zadań przez operatora 
„monitorowego” zgodnie z normą PN-EN 62676

12.  Należy korzystać ze wszelkich wskazówek technicznych, proceduralnych 
pozwalających poprawić efektywność pracy operatora oraz ergonomię 
stanowiska np. zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Polityki 
Socjalnej z 1 grudnia 1998 r.18, dostępnych w Internecie wytycznych czy norm.

1.  Zabezpieczenie dowodów, które polega na:
–  zamknięciu i zaplombowaniu pomieszczenia, w którym doszło do 

samobójstwa,
–  pozostawieniu wszystkich przedmiotów i rzeczy w pomieszczeniu na tym 

samym miejscu.

2.  Zabezpieczenie stanowiska operatora polega na:
–  zakazie dokonywania zmian na stanowisku, rozmieszczenia obrazów na 

monitorach, ustawień urządzeń, funkcjonalności systemów, związanych 
z zabezpieczonymi dowodami do czasu zakończenia postępowań.

3.  Ewentualne wprowadzane zmiany nie mogą mieć wpływu na zabezpieczany 
materiał dowodowy.

4.  Jeżeli występuje konieczność wprowadzania zmian w celi, na stanowisku 
operatora monitoringu, w systemie dozoru wizyjnego itp. należy zabezpieczyć 
dowody w postaci zdjęć wspomnianych miejsc i urządzeń, w czasie tuż po 
wystąpieniu zdarzenia np. tak, aby widoczne były rozkład wyświetlanych 
obrazów z kamer, miejsce siedzenia operatora, odległości itp. 

5.  Włączenie do zespołu prowadzącego czynności wyjaśniające kompetentnych 
osób tzn. posiadających wiedzę z zakresu: 1) psychologii (znajomość zachowań 
osadzonych, procesów percepcji, wpływu stanu psychofizycznego na realizację 
obserwacji itp.); 2) informatyki (zabezpieczenia loginów, analiza synchronizacji 
czasu nagrywania ze wszystkich kamer i systemów, które obsługuje 
„monitorowy”, nagrań systemów łączności itp., zakłócenia w transmisji 
wizji, uszkodzenia sprzętu itp.); 3) BHP (analiza ergonomii i higieny pracy 
na stanowisku, adekwatność zakresu obowiązków na stanowisku, czynniki 
wpływające na zmęczenie, poprawność zarządzania zmianami operatorów 
„monitorowych” itp.).

Źródło: opracowanie własne

wację. Strażnicy mieli 138 obrazów do 
obserwacji, w tym 30, które musieli ob-
sługiwać stale… W oparciu o dostępne 
dowody nie stwierdzono, aby podejrzani 
funkcjonariusze byli w stanie wypełnić 
powierzone im obowiązki z przyczyn od 
nich niezależnych – podsumowuje rzecz-
nik prokuratury19.

Na zakończenie należy zauważyć, że 
zapisy kkw mówią o monitoringu za-
chowania osadzonych, wykluczają więc 

19 Powiesił się w celi. Monitoring? Trzy osoby 
na 138 ekranów. https://tvn24.pl/tvnwarszawa/naj-
nowsze/powiesil-sie-w-celi-monitoring-brtrzy-osoby-
na-138-ekranow-288005 [dostęp: 07.10.2019].

zastosowanie systemu dozoru wizyj-
nego do nadzoru jakości wykonywanej 
przez funkcjonariuszy pracy np. montaż 
kamer w pomieszczeniu „monitorowego” 
lub „oddziałowego”. Ustawa kodeks pracy 
w art. 22 §120 podaje precyzyjnie cele, do ja-
kich może być stosowany monitoring przez 
pracodawcę względem pracowników. 

Autorzy zaznaczają, iż poruszona pro-
blematyka nie jest wyczerpana i jest jedną 
z wielu wątków, które będą kontynuowa-
ne w kolejnych artykułach. 

20 Ustawa kodeks pracy z 26 czerwca 1974 (Dz. U. 
z 1974, nr 24, poz.141 z późn. zm)

kpt. mgr inż. Cezary Mecwaldowski
Wykładowca zakładu szkolenia ochronnego w Centralnym Osrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

dr Robert Poklek
Psycholog, adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.
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W  większości krajów, w tym 
w Polsce, ustawodawstwo pre-
cyzyjnie określa obiekty, w któ-

rych instalacje SSP są obowiązkowe. To 
głównie placówki oświatowe, archiwa, bi-
blioteki, urzędy, muzea, zabytki, magazy-
ny, a także hotele i pensjonaty, biura, kina 
oraz wiele innych.

W mniejszych budynkach, gdzie z regu-
ły można łatwo zlokalizować źródło pożaru,  
z powodzeniem wykorzystuje się konwen-
cjonalne systemy sygnalizacji pożarowej. 
Ich skuteczność nie odbiega od systemów 
stosowanych w bardziej rozbudowanych 
rozwiązaniach adresowalnych. Dosko-
nałym przykładem jest SSP firmy SATEL. 
Bazuje on na centralach CSP i jest w peł-
ni zgodny z europejskimi normami EN 54 
oraz Rozporządzeniem MSWiA, dotyczą-
cym świadectw dopuszczenia. W skład 
systemu wchodzą:
�� centrale pożarowe
�� panele wyniesione (PSP)
�� wirtualny panel wizualizacji systemu
�� ręczne, wewnętrze i zewnętrzne, 

ostrzegacze pożarowe (ROP)
�� czujki dymu (DRP), ciepła (CDP), a tak-

że multisensorowe (DMP)

Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) to kluczowe 
instalacje w obiektach komercyjnych, użyteczności 
publicznej, a coraz częściej także w domach. 
Do ich zadań należy skuteczne wykrywanie 
wczesnych symptomów pożaru, wzbudzenie alarmu 
i powiadomienie odpowiednich służb o zdarzeniu. 
Znacząco zwiększa to bezpieczeństwo ludzi 
i ogranicza skutki pojawienia się ognia.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 
MAŁYCH I ŚREDNICH OBIEKTÓW
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�� sygnalizatory akustyczne
�� moduł komunikacyjny CSP-ETH.

Bogata funkcjonalność CSP

CSP dostępne są w dwóch seriach: 100 
i 200. Pierwsza obejmuje urządzenia 
4-liniowe, zaś druga obsługuje 8 linii do-
zorowych i dodatkowo wyposażona jest 
w wyświetlacz LCD. Wszystkie jednostki 
posiadają wyjścia do urządzeń transmi-
sji alarmów pożarowych oraz sygnałów 
uszkodzenia. Ponadto każda ma wbudo-
wany zasilacz, współpracujący z pojedyn-
czym akumulatorem 12 V, oraz wyjścia 
AUX zasilające interfejs CSP-ETH.

Dzięki szerokim możliwościom kon-
figurowania programowalnych wejść 
i wyjść, centrale mogą współpracować 
z systemami: alarmowym (SSWiN) czy 
kontroli dostępu (SKD), a także z urządze-
niami przeciwpożarowymi. Dzięki temu, 
po wykryciu pożaru, możliwe będzie np. 
automatyczne odblokowanie wszyst-
kich przejść w obiekcie, uchylenie klap 
oddymiających, czy otwarcie zraszaczy 
przeciwpożarowych. Opisywane centrale 
obsługują również współzależność stref 
typu A i B, co eliminuje problem fałszy-
wych alarmów, również w trudnych wa-
runkach.

Każda z CSP jest wstępnie skonfigu-
rowana, by ograniczyć do minimum pro-
gramowanie systemu do niezbędnego mi-
nimum. Ustawienia fabryczne pozwalają 
na uruchomienie w pełni funkcjonalnej 
instalacji, która wymaga jedynie podłą-
czenia urządzeń do odpowiednich wejść  
i wyjść.

Zdalny dostęp i podgląd systemu

Centrale mogą być obsługiwane zdalnie 
przy pomocy paneli wyniesionych PSP, 
które połączone są z nimi kablem UTP. 
Panel powiela interfejs użytkownika CSP 
i umożliwia wygodną obsługę systemu 
nawet w odległości 1 km od umiejsco-
wienia centrali (w obrębie chronionego 
obiektu).

Dużym udogodnieniem jest także 
możliwość zdalnego podglądu systemu 
– w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy 
do tego komputer z zainstalowaną prze-
glądarką internetową (aplet Java). Wirtu-
alny panel obsługi połączy się z CSP przez 
sieć Ethernet (a także Internet), za pośred-
nictwem modułu CSP-ETH. Rozwiązanie 
to pozwala na wygodny wgląd w bieżące 
działanie SSP, listę uszkodzeń, blokad 
i testów. Stanowi to znaczne ułatwienie 
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dla administratora znajdującego się poza 
chronionym obiektem.

Wykrywanie i sygnalizacja

Centrale CSP nadzorują pracę wszystkich 
urządzeń systemu, wśród których klu-
czowe są czujki dymu. W urządzeniach  
SATEL zastosowano specjalne rozwiąza-
nia, zapewniające dużą czułość detekto-
rów i odporność na fałszywe alarmy – ko-
morę dymową o unikalnej budowie oraz 
filtr ze stali nierdzewnej, zapobiegający 
wnikaniu insektów oraz większych zanie-
czyszczeń do toru pomiarowego.  

Czujki można montować na podsta-
wie przemysłowej (PBD), która, dzięki 
zewnętrznym uchwytom, zabezpiecza je 
przed wnikaniem wody.

Obok urządzeń detekcyjnych, w syste-
mie obecne są również ręczne ostrzegacze 
(ROP) – wyposażone w diodę zadziałania 

i szybkę wielokrotnego użytku – a także 
sygnalizatory akustyczne. Te ostatnie po-
zwalają na wybór 32 dźwięków sygnaliza-
cyjnych oraz montaż na wysokiej podsta-
wie, do instalacji prowadzonej w rurkach 
instalacyjnych.

Dodatkowe narzędzia

W ramach systemu sygnalizacji pożarowej 
dostępne jest oprogramowanie uspraw-
niające pracę instalatorów i projektantów. 
Program DSCP umożliwia szybką konfigu-
rację systemu oraz odczytywanie i druko-
wanie historii zdarzeń z obiektu. Z kolei 
aplikacja CSP-BC pomaga instalatorom 
w doborze odpowiedniego akumulatora 
w trakcie tworzenia systemu.

Szczególnym narzędziem jest konfigu-
rator SSPX. Z jego pomocą można w pro-
sty sposób przygotować ofertę instalacji, 
m.in. nanosząc urządzenia na plan obiek-
tu. Program weryfikuje bilans prądowy 
i sugeruje wybór akumulatora. Umożliwia 
także przygotowanie wyceny oraz wyge-
nerowanie oferty wraz z opisami urządzeń 
i ich kartami katalogowymi. 

Artykuł Firmy SATEL 
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Wprowadzenie

Funkcjonowanie lotnictwa cywilnego 
w każdym swoim zakresie przedmioto-
wym i podmiotowym, tj. w szczególności: 
zarządzania ruchem lotniczym i prze-
strzenią powietrzną, eksploatacji portów 
lotniczych, świadczenia usług przewozu 
lotniczego i obsługi naziemnej, oparte jest 
na absolutnie priorytetowo traktowanym 
obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa, 
rozumianego a priori w kontekście „bra-
ku” zagrożeń intencjonalnych i nieinten-
cjonalnych. Przekłada się to na, wynika-
jącą z wymagań prawnych [2, 3] praktykę 
prowadzenia każdego rodzaju działalno-
ści w lotnictwie cywilnym, polegającą na 
stosowaniu metod i środków mających 
na celu ograniczanie zagrożeń i mini-
malizację ryzyka szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa wykonywania operacji 
lotniczych oraz obsługi przewozu lotni-
czego [5, 17].

Zagadnienie problemowe

Praktyczne działania mające na celu za-
pewnienie bezpieczeństwa lotnictwa 
cywilnego realizowane są w dwóch ob-
szarach: (1) ochrony przed aktami bez-
prawnej ingerencji (ang. security) [2, 17] 
oraz zapobiegania zdarzeniom lotniczym 
(ang. safety), tj.: wypadkom lotniczym 
i incydentom lotniczym [1, 16]. Charakte-
ryzują się one zróżnicowanym podejściem 
do przyczyn i źródeł zagrożeń, tj. inten-
cjonalnych, odnoszących się do zagro-
żeń aktami bezprawnej ingerencji [2, 17] 
– zagadnienie ochrony i nieintencjonal-
nych, odnoszących się do zdarzeń lotni-
czych [1, 16] – zagadnienie zapobiegania 
zdarzeniom lotniczym oraz znaczącym 
podobieństwem skutków – straty ludz-
kie i materialne, ryzyko których swoim 
profilem wykracza poza załogę statku 
powietrznego i pasażerów oraz statek 
powietrzny i naziemną infrastrukturę lot-
niczą. Działania w zakresie zapewnienia 
ochrony i bezpieczeństwa sensu stricto 
polegają na zarządzaniu ryzykiem (o okre-

ślonym rodzaju, profilu i kontekście [6]) 
w oparciu o wyniki analiz ryzyka, tożsamo 
przyjmujących Turner’owskie [6, 7, 8, 11, 
12, 14] rozumienie ryzyka, jako kombi-
nację prawdopodobieństwa (możliwości 
wystąpienia określonego rodzaju zagro-
żenia) oraz wielkości skutków. Analizy 
te, pomimo odrębnego w praktyce wy-
konywania w obszarach security i safety  
charakteryzują się kolejnym podobień-
stwem metodycznym, tj. wykonywaniem 
w ujęciu reaktywnym i proaktywnym. 
Uwzględniając powyższe, rodzi się oczy-
wiste w swej istocie pytanie o celowość 
oraz teoretyczną i praktyczną możliwość 
zintegrowanego wykonywania analiz i za-
rządzania ryzykiem operacyjnym w porcie 
lotniczym, jako obszarze funkcjonalnym 
integrującym na poziomie operacyjnym 
realizację zadań i procedur w zakresie 
ochrony przed aktami bezprawnej inge-
rencji i zapewnienia bezpieczeństwa ru-
chu i przewozu lotniczego [9, 12, 14, 15], 
w celu optymalizacji dwóch, odrębnie co 
do zasady realizowanych procesów, któ-
rych tożsamym celem jest zapobieganie 
stratom ludzkim i materialnym w szero-
kim kontekście przyczynowo-skutkowym.

Odpowiedź na pierwszą część, reto-
rycznego w aspekcie wyników wcześniej 
podjętych badań [12, 14, 15], wyżej po-
stawionego pytania zostanie udzielona 
poprzez kontekstową analizę definicji 
dwóch, kluczowych w przedmiocie roz-
ważań, pojęć, tj.: „ochrona lotnictwa” 
rozumiana jako połączenie środków oraz 
zasobów ludzkich i materialnych przezna-
czonych do ochrony lotnictwa cywilnego 
przed aktami bezprawnej ingerencji, któ-
re zagrażają bezpieczeństwu lotnictwa 
cywilnego [17] oraz „bezpieczeństwo” 
rozumiane jako stan, w którym ryzyka 
związane z różnymi rodzajami działalno-
ści lotniczej, związanymi lub stanowiący-
mi bezpośrednie wsparcie operacji statku 
powietrznego są obniżone do akcepto-
walnego poziomu i kontrolowane [5].

Każda z przytoczonych powyżej de-
finicji odnosi się do aspektów celowego 
i usystematyzowanego (w zakresie zaso-

bów, metod i środków) eliminowania źró-
deł zagrożenia (o różnej charakterystyce) 
lub obniżania poziomu ryzyka (o różnym 
profilu przyczynowym), co wskazuje na 
zasadność poszukiwania metodycznych 
rozwiązań optymalizujących, poprzez in-
tegrację, zarządzanie ryzykiem operacyj-
nym w porcie lotniczym.      

Koncepcja metodyczna

Powyższa pozytywna odpowiedź impli-
kuje w przedmiocie rozważań celowość 
przeprowadzenia studium metod ana-
liz ryzyka zagrożenia aktem bezprawnej 
ingerencji i zdarzeniem lotniczym. Jak 
wspomniano powyżej, w każdym z wy-
różnionych obszarów, tj. security i safe-
ty stosowane są metody analizy ryzyka 
oparte na definicji Turner’a funkcji ryzy-
ka, z istotną uwagą o niejawności danych 
wejściowych w analizach ryzyka securi-
ty oraz o jawności danych wejściowych 
w analizach ryzyka safety. Ze względu na 
to, wyniki przeprowadzonego studium 
metod analiz ryzyka zostaną przedstawio-
ne w sensie podstaw metodologicznych 
i systemowych oraz podobieństw do me-
tod analizy i zarządzania ryzykiem safety.  

Do podstawowych reaktywnych me-
tod analiz bezpieczeństwa w lotnictwie 
cywilnych należą metody badania zaist-
niałych zdarzeń lotniczych [1, 4, 16], któ-
rych wyniki określają ich przyczyny i oko-
liczności, celem zapobieżenia ponownego 
wystąpienia w przyszłości. Metody te, cha-
rakteryzują się liniowym zawężeniem za-
kresu i przedmiotu analiz wyłącznie do 
faktycznie zaistniałych czynników ryzyka. 
Do tej formuły metod odwołuje się Roz-
porządzenie UE Nr 376/2014 [18], ale jego 
przepisy wprowadzają aspekt aktywnego 
zapobiegania zdarzeniom, na podstawie 
wyników rozszerzonych analiz bezpie-
czeństwa. Zagadnień tych dotyczyły ba-
dania [8, 9], których wyniki jednoznacznie 
dowiodły celowości stosowania zróżnico-
wanych i kompleksowych metod analiz.  

Podstawowe i najprostsze proak-
tywne metody analizy ryzyka stosowane 

KONCEPCJA ROZSZERZENIA 
KONTEKSTU ANALIZY RYZYKA 
OPERACYJNEGO W PORCIE LOTNICZYM
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w lotnictwie cywilnym zostały określone 
przez ICAO [5], których wyniki podlega-
ją ewaluacji jako ryzyko: akceptowalne, 
tolerowane i nieakceptowalne. Wyniki 
takie, uzyskane z zastosowaniem bardzo 
uproszczonych metod mają de facto cha-
rakter formalny i deklaratywny, co jest 
następstwem zjawiska eskalacji ryzyka 
i wysokiego stopnia złożoności profilu ry-
zyka [12, 14], a co nie jest uwzględniane 
w metodach określonych przez ICAO.

W takim stanie rzeczy, powszechną 
praktyką jest przyjmowanie do stosowa-
nia przez podmioty zarządzające porta-
mi lotniczymi bardziej zaawansowanych 
metod analizy i zarządzania ryzykiem [10, 
11, 12, 19]. Wynika to również z faktu po-
wszechnego wdrażania różnych znormali-
zowanych systemów zarządzania [10,11, 
12, 13, 14, 15], z których większość za-
wiera komponent zarządzania ryzykiem 
opartym na normie ISO 31000 [6]. Na-
stępstwem tego jest implementacja do 
systemu zarządzania portem lotniczym 
podstawowych komponentów zarządza-
nia ryzykiem, tj.: zasad, struktury ramo-
wej i procesu zarządzania ryzykiem [6] 
oraz wdrażanie do stosowania bardziej 
zaawansowanych metod analiz i zarzą-
dzania ryzykiem, standard których został 
określony w normie ISO 31010 [7].

Jedną, ze znormalizowanych metod 
analizy ryzyka jest metoda „Bow-Tie” [7], 
której zasada oparta jest na identyfikacji 
tzw. „zdarzenia centralnego” oraz mode-
lowaniu i analizowaniu (łącznie z analizą 
probabilistyczną) tzw. „ścieżek zdarzeń” 
opisujących przebiegi zdarzeń od przy-
czyn do skutków. Metoda „Bow-Tie” jest 
stosunkowo prostą metodą, umożliwiają-
cą ustalenie kontekstu ryzyka badanego 
zdarzenia, co jest podstawowym kompo-
nentem znormalizowanego [6] procesu 
zarządzania ryzykiem oraz łączenie z inny-
mi metodami, w szczególności:
�� „drzewa błędów” (ang. Fault tree ana-

lysis – FTA) oraz „drzewa zdarzeń” 
(ang. Event tree analysis – ETA) dając 
podstawę do pełnej probabilistycznej 
analizy ryzyka w ujęciu zdarzeń incy-
dentalnych – co jest charakterystycz-
ne dla metod analiz safety;
oraz

�� „zagrożeń i zdolności operacyjnych” 
(ang. Hazard and operability studies 
– HAZOP) oraz „zagrożeń i krytycznych 
punktów kontroli” (ang. Hazard Analy-
sis and Critical Control Points – HACCP) 
dając podstawę do pełnej analizy ryzy-
ka procesów – co jest charakterystycz-
ne dla metod analiz security.

Szczególną cechą metody analizy ry-
zyka „Bow-Tie” jest jej ustrukturyzowany 
sposób modelowania przebiegu zdarzeń, 
prowadzących od zagrożeń, z uwzględ-
nieniem podatności i innych czynników 
sprzyjających, poprzez „zdarzenie cen-
tralne”, do skutków, z uwzględnieniem 
istniejących zabezpieczeń i środków kon-
troli. Każdemu z tych komponentów moż-
na przypisać atrybuty logiczne oraz funk-
cyjne, w szczególności stochastyczne, co 
daje możliwość uzyskiwania mierzalnych 
wyników analiz wartości ryzyka i mode-
lowania różnych wariantów rozłożenia 
wartości atrybutów, w celu poszukiwania 
optymalnych rozwiązań w zakresie sku-
tecznego zapewnienia ochrony i bezpie-
czeństwa ruchu i transportu lotniczego. 
Metoda ta, jest zalecana do stosowania 
przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywil-
nego, z udziałem multidyscyplinarnych 
zespołów eksperckich, co umożliwia roz-
szerzenie spektrum uwzględnianych za-
gadnień [20]. 

Przykładem takiego zastosowania me-
tody „Bow-Tie” może być analiza „zdarze-
nia centralnego” w postaci rozszczelnienia 
opakowania ładunku niebezpiecznego, 
dopuszczonego do przewozu lotniczego. 
W sensie przyczynowym, źródłem tego 
rodzaju zagrożenia może być zarówno 
celowe działanie człowieka – zagadnienie 
security, jak również błąd człowieka – za-
gadnienie safety, ale potencjalne skutki 
i zabezpieczenia są takie same. Różnica 
w kontekście przyczynowym, możliwa 
jest do uwzględnienia z zastosowaniem 
metody „Bow-Tie”, poprzez wyznaczenie 
dwóch podstawowych ścieżek przyczy-
nowych (intencjonalne i nieintencjonal-
ne) oraz agregacji czynników podatności 
i elementów zapobiegawczych, które są 
niezależne od kontekstu przyczynowego.

Podsumowanie i Wnioski

Współczesne środowisko i otoczenie 
operacyjne funkcjonowania lotnictwa 
cywilnego charakteryzuje się złożonym 
profilem ryzyka oraz stale rosnącym po-

ziomem ekspozycji na zagrożenia, co 
jest niezależne od wyników ustalenia 
kontekstu ryzyka, tj. zdefiniowania ze-
wnętrznych i wewnętrznych parametrów, 
które powinny być uwzględniane podczas 
zarządzania ryzykiem ochrony przed ak-
tami bezprawnej ingerencji oraz bezpie-
czeństwa, jak również podczas określania 
zakresu i kryteriów ryzyka. Wynika to ze 
złożoności procesów eksploatacji portu 
lotniczego, jak również ze znaczącej liczby 
właścicieli zasobów i aktywów eksploata-
cji portu lotniczego. W celu optymalizacji 
(w sensie skuteczności i efektywności) za-
rządzania ryzykiem operacyjnym oczywi-
stą jest celowość wdrażania systemowych 
metod analizy ryzyka [10, 11, 13] oraz in-
tegracji systemów i procedur zarządzania 
[12, 13, 14, 15], w tym agregacji wyników 
ustalenia kontekstów zarządzania ryzy-
kiem aktami bezprawnej ingerencji i zda-
rzeń lotniczych. 
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cyjnych procesów i systemów zarządzania portami lotniczymi. W swojej pracy naukowej skupia się na zagad-
nieniach bezpieczeństwa, przepustowości oraz niezawodności i ciągłości działania, w ujęciu praktycznym. 
Jest autorem wielu publikacji naukowych prezentujących wyniki prowadzonych badań oraz członkiem Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.   
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Wstęp 

Artykuł ma na celu opisanie podstawo-
wych wymagań dotyczących funkcjono-
wania systemu wewnętrznej kontroli ja-
kości, w działalności znanych dostawców 
zaopatrzenia pokładowego oraz znanych 
dostawców zaopatrzenia portu lotnicze-
go, w kontekście obowiązujących przepi-
sów prawa, a także praktyk stosowanych 
przez podmioty uprawnione do realizacji 
tych zadań. Wyjaśnienie zagadnień doty-
czących strategii organizacji systemu kon-
troli jakości w obszarze ochrony lotnictwa 
cywilnego w sposób przystępny czytelni-
kom nie posiadającym specjalistycznej 
wiedzy w tym obszarze. Określenie polity-
ki firm oraz ich celów jakościowych, zwra-
cając szczególną uwagę na całą ścieżkę 
działań zmierzających do wdrożenia 
systemu kontroli jakości zapewniającej 
najwyższy poziom ochrony we wspomnia-
nych wcześniej podmiotach. Podjęcie 

próby oceny systemu, jego słabych oraz 
mocnych stron w procesie opracowywa-
nia i wdrażania systemu.

Wewnętrzna kontrola jakości 
w ochronie lotnictwa cywilnego  
– uzasadnienie wdrożenia

We wszystkich koncepcjach określających 
politykę kontroli jakości w organizacjach, 
które realizują swoją działalność uwzględ-
niającą wymagania w zakresie ochrony 
lotnictwa cywilnego przed aktami bez-
prawnej ingerencji, szczególną uwagę 
należy zwrócić na kilka czynników. Do 
najważniejszych z nich zaliczamy przede 
wszystkim cele biznesowe, w dążeniu 
do osiągnięcia których należy pamiętać 
o zapewnieniu odpowiedniego pozio-
mu jakości. Niewątpliwie jest to okolicz-
ność,  której zapewnienie jest kosztowne 
i z punktu widzenia opłacalności jest dla 
każdego przedsiębiorcy wyłącznie ponie-
sionym kosztem. Koszt ten jest, w niektó-
rych przypadkach trudno akceptowalny, 
szczególnie w przypadku przedsiębiorstw 
o relatywnie niskich zyskach z prowadzo-
nej działalności. Należy bowiem stwier-
dzić, że nie każda działalność w obszarze 
lotnictwa cywilnego jest na tyle lukratyw-
na, aby uzasadniać dodatkowe wydatki 
związane z zapewnieniem skutecznego 
funkcjonowania systemu wewnętrznej 
kontroli jakości w zakresie ochrony lot-
nictwa cywilnego. Musimy tu wyjaśnić, że 
ten rodzaj kontroli nie ma bezpośrednie-
go wpływu na jakość samego produktu, 
a wyłącznie procesów wspomagających 
jego wprowadzanie, czy to na pokłady 

cywilnych statków powietrznych, czy 
do stref zastrzeżonych lotniska w celu 
ich sprzedaży, użycia lub udostępnienia 
w strefach zastrzeżonych lotniska lub po-
kładów statków powietrznych. 

Wdrożenie systemu wewnętrznej kon-
troli jakości w podmiotach prowadzących 
lotniczą działalność gospodarczą jest wy-
magane dla organizacji posiadających 
statusy znanych dostawców zaopatrzenia 
pokładowego oraz znanych dostawców 
zaopatrzenia portu lotniczego. System ten 
umożliwia znaczne ograniczenie kosztów 
związanych z realizacją wspomnianych 
zadań. Kosztów, jakie niewątpliwie musie-
liby ponieść w przypadku konieczności za-
pewnienia efektywnych procesów kontroli 
bezpieczeństwa dla dostaw realizowanych 
na rzecz swoich kontrahentów. Nadanie 
statusu znanego dostawcy znacznie ten 
proces usprawnia i skutkuje wzrostem zy-
sku z realizowanych usług. Zysk ten jest 
proporcjonalny do kosztów poniesionych 
w celu zapewnienia efektywnego systemu 
wewnętrznej kontroli jakości. 

Sam proces zatwierdzania statusu zna-
nego dostawcy wiąże się oczywiście z pew-
nymi „wydatkami”, które należy uwzględnić 
w często długotrwałym procesie zatwier-
dzania, ale w efekcie przynosi spore udo-
godnienia od momentu jego uzyskania. 

Znany dostawca zaopatrzenia 
pokładowego lub portu lotniczego 
w kontekście obowiązujących 
przepisów prawa

Obowiązujące przepisy w zakresie lot-
nictwa cywilnego umożliwiają uzyskanie 

SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI 
JAKOŚCI W OCHRONIE LOTNICTWA 
CYWILNEGO W DZIAŁALNOŚCI 
ZNANYCH DOSTAWCÓW 
ZAOPATRZENIA PORTU LOTNICZEGO 
I ZNANYCH DOSTAWCÓW 
ZAOPATRZENIA POKŁADOWEGO

Źródło: https://velvetgroup.pl/wp-content/uplo-
ads/2015/10/Jako%C5%9B%C4%871.jpg
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statusu znanego dostawcy zaopatrzenia 
pokładowego lub znanego dostawcy za-
opatrzenia portu lotniczego w sposób 
praktycznie nieograniczony dla wszyst-
kich przedsiębiorców, którzy spełnia-
ją podstawowe wymagania określone 
w przepisach. Powoduje to niewątpliwie 
ogromny wzrost zainteresowania uzyska-
niem tych statusów przez potencjalnych 
kontrahentów linii lotniczych czy portów 
lotniczych. Dzięki nim ułatwienia związa-
ne z realizacją umów stają się atrakcyjne 
dla obydwu stron. 

Obniżenie kosztów rzeczywistych 
związanych z obsługą dostaw jest argu-
mentem nie do przecenienia. Kontrola 
bezpieczeństwa, która wymusza stoso-
wanie bardzo kosztownych technologii, 
zatrudnienia ogromnej rzeszy wysoko wy-
kwalifikowanego personelu realizującego 
czynności kontroli, zapewnienia ciągłości 
operacyjnej związanych z obsługą logi-
styczną dostaw jest czynnikiem zwiększa-
jącym przede wszystkim czas obsługi, a co 
za tym idzie również koszty.

Podstawowe normy dotyczące funk-
cjonowania instytucji znanego dostawcy 
zaopatrzenia pokładowego oraz znanego 
dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego 
określone są w kilku podstawowych ak-
tach prawnych.

Pierwszym z nich, choć bardzo ogól-
nym jest Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008, 
które w artykule 13 (w zakresie przewoź-
nika lotniczego) i 14 (w zakresie innego 
niż przewoźnik lotniczy podmiotu) okre-
śla obowiązek wdrożenia, przez podmiot 
realizujący lotniczą działalność gospodar-

czą, programu ochrony, który uwzględnia 
wewnętrzne regulacje dotyczące kontroli 
jakości i opisuje sposób, w jaki podmiot 
monitoruje przestrzeganie metod i pro-
cedur1 w zakresie ochrony lotnictwa. 
Dotyczą one również usługodawców 
wspomnianych powyżej. Muszą się oni 
stosować do wszystkich wymagań w tym 
zakresie, jakie obowiązują wspomniane 
podmioty.

Sam proces nadawania statusu zna-
nego dostawcy opisany jest w Załączniku 
do Rozporządzenia Wykonawczego Komi-
sji (UE) 2015/1998, gdzie w pkt. 8.1.4 oraz 
9.1.3 jest mowa o zasadach wyznaczania 
znanych dostawców zapatrzenia pokłado-
wego oraz zaopatrzenia portu lotniczego2.

W deklaracji zobowiązań znanych 
dostawców zaopatrzenia portu lotni-
czego znajduje się klauzula określająca 
obowiązek każdego podmiotu względem 
podmiotu zatwierdzającego poddania się 
wszelkim inspekcjom w zakresie kontroli 
jakości3. 

Ta sama zasada obowiązuje również 
znanych dostawców zaopatrzenia pokła-

1 Art. 14 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EURO-
PEJSKIEGO I RADY (WE) NR 300/2008 z dnia 11 marca 
2008 r.w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochro-
ny lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 2320/2002 (Tekst mający znaczenie dla EOG) 
(Dz.U UE 9.4.2008 L 97/72 PL)

2 Załącznik do ROZPORZĄDZENIA WYKONAW-
CZEGO KOMISJI (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 
2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu 
wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych 
norm ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający zna-
czenie dla EOG) (Dz.U UE L 299/1 z 14.11.2015 PL)

3 op.cit. DODATEK 9-A DEKLARACJA ZOBOWIĄ-
ZAŃ ZNANY DOSTAWCA ZAOPATRZENIA PORTU LOT-
NICZEGO

dowego, którzy muszą realizować swoje 
zadania zgodnie z programem ochrony 
przewoźnika, który zobowiązany jest 
do regularnego stosowania środków 
kontroli w zakresie ochrony innych niż 
kontrola bezpieczeństwa wobec swoich 
poddostawców usług w obszarach często 
będących w gestii zarządzających portami 
lotniczymi. W konsekwencji powoduje to 
konieczność, nie tylko spełnienia wszyst-
kich wymagań linii lotniczej, ale również 
dostosowania swoich środków ochrony 
do wymagań portów lotniczych, które 
w wielu przypadkach mogą stosować od-
mienne metody zapewnienia wymagane-
go poziomu ochrony. Ma to miejsce np. 
w przypadku portów lotniczych, w któ-
rych realizowana jest obsługa samolotów 
jednej linii lotniczej, ale odległych i od-
miennych z punktu widzenia lokalnych 
przepisów w zakresie ochrony lotnictwa. 

Może to być np. port lotniczy w Seulu, Lot-
nisko w Los Angeles oraz Rzeszowie. We 
wszystkich z nich może być zapewniona 
obsługa dostaw dla przewoźników obej-
mująca zaopatrzenie w posiłki serwowa-
ne na pokładach. Jednak ze względu na 
specyfikę przepisów lokalnych zapewnie-
nie odpowiedniego poziomu ochrony wy-
maga stosowania odmiennych środków. 
Niemniej w każdym przypadku środki te 
musza zapewniać porównywalny poziom 
ochrony. 

dr Michał A. Domański 
Niezależny ekspert, instruktor i audytor we-
wnętrzny kontroli jakości w zakresie ochro-
ny lotnictwa cywilnego. Wieloletni pracownik 
i współpracownik, linii i portów lotniczych, a tak-
że podmiotów realizujących lotniczą działalność 
gospodarczą. Biegły sądowy i wykładowca aka-
demicki.

Źródło: https://img.interia.pl/biznes/nimg/u/f/Ro-
snie_liczba_skarg_linie_6908986.jpg

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Terminal_A_Warsaw_Chopin_Airport.
JPG/1024px-Terminal_A_Warsaw_Chopin_Airport.JPG 
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W  praktyce obrotu gospodarcze-
go, w przypadku zaistnienia 
sporu między przedsiębiorca-

mi, gdy nie ma możliwości zawarcia ugo-
dy, a nie można dopuścić do zamrożenia 
środków finansowych na dłuższy czas, 
zwrócenie się do sądu arbitrażowego jest 
korzystnym i szybkim sposobem odzy-
skania należności. W Polsce postępowa-
nia arbitrażowe to wciąż niestety ułamek 
procenta toczących się spraw o charakte-
rze gospodarczym. Przybywa ich jednak 
z roku na rok. Proporcjonalnie do coraz 
większej niewydolności sądownictwa po-
wszechnego.

Według raportu Banku Światowego 
od złożenia pozwu w sprawie gospodar-
czej do zgłoszenia się z wyrokiem opatrzo-
nym klauzulą wykonalności do komorni-
ka, mijają w Polsce przeciętnie dwa lata. 
W warszawskich sądach, które rozpatrują 
sprawy dotyczące inwestycji infrastruk-
turalnych wynikających z zamówień pu-
blicznych, trwa to o wiele dłużej. Opiesza-
łość sądów i przewlekłość postępowań to 
nie jedyny problem. Raport wskazuje na 
niezadowolenie stron z poziomu orzecz-
nictwa, wynikające z niedostatecznego 
zrozumienia przedmiotu sporu przez sę-
dziów oraz niskiego poziomu kompetencji 
biegłych sądowych. 

Brak szybkiego rozstrzygnięcia spo-
rów, które powstały podczas budowy 
dróg przed EURO 2112, wiele firm-pod-
wykonawców przepłaciło bankructwem. 
Nic dziwnego, że w 2017 roku Mini-
sterstwo Infrastruktury i Budownictwa 
ogłosiło wprowadzenie tzw. nowych 
standardów w budownictwie drogo-
wym. Jednym z zaleceń ministerstwa 
jest arbitraż, jako preferowana metoda 
rozstrzygania sporów z generalnymi wy-
konawcami. Dlaczego? Za arbitrażem 
przemawiają właśnie czas trwania po-
stępowania i kompetencje fachowe roz-
strzygających spory arbitrów.

Arbitraż – co to jest?

Obecnie w Polsce istnieje kilkadziesiąt 
sądów arbitrażowych. Największe z nich 
działają przy Krajowej Izbie Gospodarczej 
i Konfederacji Lewiatan. Rozstrzygają one 
po kilkaset spraw rocznie. Małe: branżowe 
lub regionalne, po kilka lub kilkanaście. 

Sądy arbitrażowe, inaczej nazywane 
polubownymi funkcjonują na podstawie 
przepisów części piątej kodeksu postę-
powania cywilnego. Zostały one oparte 
na ustawie modelowej opracowanej przez 
Komisję Międzynarodowego Prawa Han-
dlowego ONZ (UNCITRAL). Przepisy te 
znajdują zastosowanie zarówno do kra-
jowych, jak i zagranicznych postępowań 
arbitrażowych. Ponadto sądy mają swoje 
regulaminy i kodeksy etyki arbitra, zabez-
pieczające bezstronność arbitrów i rów-
ność stron. 

Postępowanie przed sądem arbitra-
żowym nie jest sztywno sformalizowane 
i strony mają duży wpływ na jego prze-
bieg. Zespół orzekający rozstrzyga spór 
według prawa polskiego. Ale w przypadku 
spraw międzynarodowych, według pra-
wa, co do którego porozumiały się strony. 
Arbitrzy też często powołują się na zasady 
słuszności (ex eaquo et bono) i zwyczaje 
handlowe (lex mercatoria). 

Z czym do sądu arbitrażowego?

Sądy arbitrażowe mogą rozpatrywać 
wszystkie spory dotyczące praw mająt-
kowych i niemajątkowych, które wynikają 
z umów cywilnoprawnych. Wyjątkiem są 
sprawy, które wymagają uregulowania 
w drodze decyzji lub wyroku państwowe-
go np. o alimenty, prawa rodzicielskie czy 
ubezwłasnowolnienie. 

Jak to wygląda w praktyce? Najwięcej 
postępowań dotyczy inwestycji, zwłasz-
cza budownictwa oraz rozliczeń z pod-
miotami zagranicznymi. Zdarzają się też 

spory dotyczące przekształceń, przejęć 
i fuzji firm, franchisingu, zapłaty z umów 
sprzedaży, dostaw i najmu powierzchni 
komercyjnych oraz transakcji handlo-
wych, a nawet spraw pracowniczych, 
ubezpieczeń, sprzedaży nieruchomości 
czy samochodów. 

Bardzo ważną dziedziną arbitrażu sta-
je się rozstrzyganie sporów dotyczących 
nowych technologii, oraz ochrony praw 
własności intelektualnej, szczególnie tych 
wynikających z umów licencyjnych. Znane 
firmy, na przykład Neckermann, toczyły 
w Polsce spory przed sądami arbitrażowy-
mi m.in. o podobieństwo znaków, naru-
szenie autorstwa lub renomy, rejestrację 
znaku towarowego w złej wiarze. Dużo 
spraw dotyczy blokowania lub wymusza-
nia wysokich cen za domeny internetowe. 
Przy Polskiej Izbie Informatyki i Teleko-
munikacji działa od kilkunastu lat Sąd 
Polubowny ds. Domen Internetowych, 
który zajmuje się arbitrażem w sprawach 
dotyczących nazw domen internetowych 
z końcówką .pl.

Kiedy arbitraż, a kiedy sąd 
powszechny?

W przypadku sprawy „prostej” nie wyma-
gającej postępowania dowodowego, czy 
opinii biegłych, w której istnieją przesłan-
ki do wydania nakazu zapłaty na podsta-
wie np. zaakceptowanych przez dłużnika 
faktur lub weksla skierowanie sprawy do 
sądu arbitrażowego jest nieopłacalne. Le-
piej złożyć pozew do sądu powszechnego, 
gdyż jest szansa, iż w dość krótkim czasie 
od wniesienia powództwa, pójdziemy 
z prawomocnym wyrokiem i z klauzulą 
wykonalności do komornika. 

Odradzić postępowanie arbitrażowe 
należy też tym, którzy liczą na pełne zwy-
cięstwo. Z praktyki wynika, że arbitrzy sta-
rają się łagodzić spór, doprowadzając do 
ugodowego rozstrzygnięcia. Dlatego stro-

SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE 
– NIEDOCENIANY SPOSÓB 
DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI  
OD DŁUŻNIKA 



 PRAWO | SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE

Ochrona Mienia i Informacji 5/2019      53

na, która liczy na pełne zwycięstwo, z wy-
roku w arbitrażu może nie być do końca 
zadowolona.

Uważa się, że arbitraż jest przede 
wszystkim narzędziem dla dużych firm 
w sporach o milionowe kwoty. Ale nie jest 
to prawdą. Zdarzają się sprawy, w których 
wartość przedmiotu sporu nie przekra-
cza kilkunastu tysięcy złotych. O tym, ja-
kie sprawy trafiają do arbitrażu decyduje 
zwykle ich stopień skomplikowania, wy-
magający od sędziów wyspecjalizowanej 
wiedzy technicznej lub biznesowej.

Arbitrzy, czyli sędziowie-eksperci

Jedną z podstawowych zalet sądu arbi-
trażowego jest prowadzenie spraw przez 
ekspertów, mających doświadczenie 
w wybranych branżach. Dodatkowe po-
woływanie biegłych sądowych często jest 
zbyteczne. Strony wybierają arbitrów 
z list prowadzonych przez sąd, przed 
którym toczy się ich spór. Nie można jed-
nak powiedzieć, że arbitrzy reprezentują 
stronę, przez którą zostali wybrani, gdyż 
zobowiązani są do bezstronności. Roz-
strzygać mają według swojej najlepszej 
fachowej wiedzy, choćby wbrew intere-
som strony, która ich wskazała. Zasady 
bezstronności sformułowane są, jako 
wytyczne dla arbitrów przez Internatio-
nal Bar Association (Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Prawników). Niektóre 
sądy ustalają dodatkowo własne wska-
zania, jak np. Zasady Etyki Arbitra Sądu 
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Go-
spodarczej.

Z ogólnych przepisów wynika, że ar-
biter nie może podjąć się rozstrzygania 
sprawy, jeżeli zachodzą okoliczności, 
które budzą uzasadnione wątpliwości, co 
do jego bezstronności lub niezależności. 
W szczególności dotyczy to sytuacji bez-
pośrednich związków, kontaktów zawo-
dowych lub osobistych ze stronami postę-
powania oraz pełnomocnikami stron.

Oczywiście istnieje ryzyko, że arbi-
ter stanie się „pełnomocnikiem” jednej 
ze stron. Silny ekonomicznie podmiot 
może „zainwestować” w znalezienie przy-
chylnego sobie arbitra, ale to jeszcze nie 
gwarantuje, rozstrzygnięcia w konkretnej 
sprawie Decyzja o wyroku zapada jednak 
w głosowaniu całego grona rozstrzygają-
cego sprawę arbitrów. 

Trzeba podkreślić, że zadaniem arbi-
trów jest równe traktowanie stron. Naru-
szenie tej zasady jest jednym z niewielu 
powodów, dających możliwość unieważ-
nienia wyroku arbitrażowego przez sąd 

powszechny. Jeżeli występuje problem 
nierówności wynika nie z zachowania 
arbitrów, ale raczej z prób przemycania 
„małym druczkiem” klauzuli arbitrażo-
wej przez sprzedawców towarów i usług 
w umowach konsumenckich. Dostrzegł 
ten problem Sąd Najwyższy, który w swo-
im orzeczeniu nie wykluczył, co prawda, 
że takie spory mogą być rozstrzygane 
przez sądy arbitrażowe, ale zgoda na za-
pis na sąd polubowny nie może być wy-
muszona i musi być w sposób świadomy 
wyrażona przez konsumenta.

Klauzula arbitrażowa

Poddanie się procedurze arbitrażowej 
jest dobrowolne. Muszą się na nie zgodzić 
obie strony sporu. Najczęściej taką zgo-
dę wyraża się jeszcze przed zaistnieniem 
sporu w postaci zapisu na sąd polubowny 
(tzw.klauzuli arbitrażowej), którą umiesz-
cza się w treści umowy lub w aneksie do 
niej. Konieczne jest wskazanie w klauzuli 
konkretnego sądu arbitrażowego, który 
ma rozstrzygać potencjalne spory. Tylko 
wtedy zapis ten ma moc prawną. 

Jeżeli nie ma takiej umowy, jedna ze 
stron może po prostu skierować spra-
wę do wybranego sądu arbitrażowego. 
Wówczas druga strona po doręczeniu jej 
pozwu, musi na piśmie wyrazić zgodę na 
rozstrzygnięcie tego sporu przez ten sąd. 
Obopólna zgoda na arbitraż oznacza, że 
spór nie może być już rozpatrywany przez 
sąd powszechny. Chyba, że zajdą szcze-
gólne okoliczności, na przykład: wskazany 
sąd arbitrażowy nie będzie mógł podjąć 
się prowadzenia postępowania. 

Jak wygląda postępowanie 
arbitrażowe?

Postępowanie rozpoczyna się poprzez 
wniesienie pozwu przez stronę inicjującą. 
Do pozwu należy dołączyć dokumenta-
cję uzasadniającą stanowisko i żądanie 
powoda, a także wspomniany wcześniej 
dokument zawierający zapis na sąd polu-
bowny, oraz wskazanie arbitra wybranego 
przez stronę z listy arbitrów prowadzonej 
przez sąd arbitrażowy.

Po sprawdzeniu przez sekretarza 
sądu, czy pozew spełnia wymogi formal-
ne, druga strona zostaje wezwana do zło-
żenia odpowiedzi na pozew i wskazania 
swojego arbitra. Zespół arbitrów wyzna-
cza termin pierwszej rozprawy. 

Rozprawy przed sądem arbitrażowym 
wyglądają inaczej niż przed sądem po-
wszechnym. Odbywają się tam, gdzie po-

stanowią strony. Najczęściej w kameral-
nej atmosferze małej sali konferencyjnej. 
Strony składają wyjaśnienia na siedząco. 
Pełnomocnicy nie występują w togach. 
Bywa, że postępowanie odbywa się bez 
wyznaczania rozprawy – korespondencyj-
nie, na podstawie dokumentów. 

Postępowanie jest poufne, co gwaran-
tuje poszanowanie tajemnic handlowych. 
Rozprawy nie są jawne. Poufny może być 
nawet sam fakt wszczęcia postępowania. 
Jeżeli w ogóle wywieszana jest wokan-
da, znajdują się na niej jedynie sygnatura 
sprawy i nazwiska arbitrów. W rozprawie 
mogą brać udział, poza arbitrami, strona-
mi i ich pełnomocnikami wyłącznie oso-
by wezwane za zgodą stron, np. tłumacz 
przysięgły.

Kolejne rozprawy wyznaczane są, 
w krótkich odstępach czasu, w terminach 
dogodnych dla stron, tak by całe postę-
powanie nie trwało dłużej niż 6–9 mie-
sięcy. W arbitrażu trudniej jest stosować 
„sztuczki proceduralne”, prawne uniki 
i grę na czas, które zdarzają się w postę-
powaniu przed sądami powszechnymi. 
Dlatego postępowanie toczy się wartko. 
Kłopotem mogą być jedynie świadkowie 
uchylający się przed stawieniem przed 
sądem oraz przeprowadzenie dowodów 
z dokumentów posiadanych przez osoby 
trzecie. Sąd arbitrażowy nie stosuje bo-
wiem instrumentów dyscyplinujących, 
jakimi dysponuje sąd powszechny, takich 
jak grzywna czy doprowadzenie uchylają-
cego się świadka przez policję.

W ciągu miesiąca od zamknięcia po-
stępowania zespół orzekający wydaje wy-
rok po niejawnej naradzie i głosowaniu. 
Wyrok zapada większością głosów, spo-
rządzany jest na piśmie, wraz z podaniem 
motywów rozstrzygnięcia. 

Wyrok sądu arbitrażowego ma moc 
wyroku wydanego przez sąd powszechny. 
Oznacza to, iż po nadaniu mu klauzuli wy-
konalności, zasądzona w nim należność 
może być egzekwowana przez komornika. 

Gdy któraś ze stron nie jest zadowo-
lona z rozstrzygnięcia, może zaskarżyć je 
do sądu powszechnego, który jednak nie 
będzie dokonywał merytorycznej oceny 
orzeczenia, a jedynie sprawdzi czy zosta-
ło ono wydane w poprawny sposób pod 
względem formalno-prawnym. Przesłanki 
do uchylenia wyroku sądu arbitrażowego 
są ściśle określone: pozbawienie możli-
wości obrony swoich praw przez jedną 
ze stron, nie respektowanie ustaleń stron 
oraz fakt, że wyrok uzyskano za pomocą 
przestępstwa, np. podrobionego doku-
mentu.
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Powszechny nie zawsze tańszy  
od arbitrażu

Można śmiało powiedzieć, że po wprowa-
dzeniu zmian w kodeksie postępowania 
cywilnego w 2005 roku, Polska jest kra-
jem przyjaznym arbitrażowi. Dlatego więc 
rozwija się on tak powoli? Po pierwsze 
wynika to z braku świadomości przedsię-
biorców, o możliwościach wykorzystania 
arbitrażu przy rozstrzyganiu sporów. Po 
drugie – z obaw przed wysokimi koszta-
mi arbitrażu. Przekonanie to nie zawsze 
ma uzasadnienie. 

Koszt postępowania arbitrażowego 
w przybliżeniu da się ustalić z góry. Obej-
muje opłatę rejestracyjną i arbitrażową. 
Ustalane są one według taryfy opłat, 
obowiązującej w dniu wniesienia pozwu. 
Do tego strony muszą pokryć ewentual-
ne koszty podróży i noclegów arbitrów, 
tłumaczenia dokumentów. Wpis do sądu 

powszechnego wynosi 5 procent wartości 
przedmiotu sporu. W przypadku sądów 
arbitrażowych opłata waha się między 
3 a 8 procent wartości przedmiotu sporu. 

Rola sądów arbitrażowych będzie 
z roku na rok wzrastać. Przedsiębiorcy 
z pewnością docenią jego zalety: wiedzę 

i doświadczenie arbitrów, szybkość i pouf-
ność prowadzenia postępowań. A przede 
wszystkim to, że sądy arbitrażowe szyb-
ciej dostosowują się do zmian w dzisiej-
szym świecie, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o nowoczesne technologie. 

Milada Czajkowska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację radcowską 
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Pracowała w Dziale Prawnym Giełdy Papierów Wartościowych. Jest wspólnikiem w Kancelarii LTA Doradztwo 
Prawne Dopierała i Wspólnicy sp. komandytowa oraz członkiem Prezydium Sądu Arbitrażowego w Centrum 
Mediacji i Arbitrażu Transportu.
Autorka licznych publikacji z dziedziny publicznego obrotu papierami wartościowymi.
Specjalizuje się w prawie cywilnym gospodarczym oraz prawie autorskim.

Filip Dopierała
Jest absolwentem Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako 
prokurator działu śledztw gospodarczych zajmował się ważnymi społecznie śledztwami w Warszawie.
Obecnie wykonuje zawód adwokata i radcy prawnego. Jest partnerem w kancelarii LTA Doradztwo Prawne 
Dopierała i wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w prawie gospodarczym. Autor wielu publikacji prawnych, Jest 
wykładowcą prawa gospodarczego w Centrum Szkolenia Kadr oraz prowadzi wykłady z zakresu prawa podat-
kowego dla aplikantów adwokackich.
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WSCHODNIA KONFERENCJA I TARGI OCHRONY GRANIC 
„GRANICE”  |  LUBLIN, 25–26 WRZEŚNIA 2019 

W  dniach 25–26 września 2019 r. w Targach Lublin odbyła się 
w trzecia edycja Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony 

Granic. GRANICE 2019 to jedyne w Polsce wydarzenie w całości 
poświęcone prezentacji formacji działających na granicach. Te-
matem przewodnim tegorocznej edycji Konferencji i targów było 
bezpieczeństwo finansowe i gospodarcze na polskich granicach 
oraz granicy zewnętrznej UE.
„Targi Lublin w coraz większym stopniu stają się miejscem, gdzie 
służby mundurowe mogą się spotkać i rozmawiać o bezpieczeń-
stwie” – powiedział na oficjalnym otwarciu wydarzenia, Robert 
Głowacki – Prezes Targów Lublin. Wspominał przy tym kwietnio-
wą Konferencję i Targi Służby Więziennej pod nazwą #Więzien-
nictwo2019.
Wiodącym partnerem merytorycznym tegorocznej edycji wyda-
rzenia była Krajowa Administracja Skarbowa, a także podlegają-

ca jej Służba Celno-Skarbowa. Występująca w imieniu szefa KAS 
nadinsp. Piotra Walczaka, Dyrektor Departamentu Ceł w Mini-
sterstwie Finansów, Magdalena Rzeczkowska zwróciła uwagę, że 
Krajowa Administracja Skarbowa to nie tylko nadzór nad podat-
kami, ale także „troska o bezpieczeństwo granic”. Podkreśliła, że 
podległy ministrowi finansów KAS, walczy m.in. z taki zjawiskami 
jak przemyt amunicji czy broni. To jednak tylko część z zadań ja-
kie codziennie KAS wykonuje dbając o bezpieczeństwo granicy 
wschodniej. „Walczymy o zdrowie i życie ludzi. Zwalczamy prze-
myt nielegalnych środków leczniczych i narkotyków” – mówiła 
Rzeczkowska.
Na Granicach 2019 dyskutowano m.in. o planach dotyczących 
modernizacji infrastruktury kolejowej na granicy. O sześciu ty-
pach granic opowiedział gość specjalny Targów Lublin, były Wi-
ceminister Obrony Izraela dr Ephraim Sneh. Omawiano sprawny 
przepływ towarów na przykładzie wspólnych działań biznesu 
i administracji. Dopełnieniem Konferencji były targi, podczas któ-
rych zaprezentowało się blisko sześćdziesięciu producentów 
szeroko rozumianego wyposażenia, urządzeń i  technologii, prze-
znaczonych dla funkcjonariuszy służb granicznych, celnych oraz 
kontroli sanitarnej i weterynaryjnej na granicach.
Podczas otwarcia Sylwester Tułajew, sekretarz stanu w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślał, że współ-
praca KAS i Straży Granicznej jest kluczowa, kiedy mówimy o bez-
pieczeństwie granic. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek 
dodał, że „granice to jest wyzwanie, ale to jest też nasza przewaga, 
coś czego nie mają inni”. „Musimy to wykorzystać dla Polski, ale też 
dla siebie, dla województwa Lubelskiego” – mówił Czarnek.
Wydarzenie dedykowane było szczególnie pracownikom i funk-
cjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej i Służby Celno-
-Skarbowej, Straży Granicznej, a także innym służbom mundu-
rowym. Na wydarzeniu pojawili się także funkcjonariusze Służby 
Więziennej, Policji, Straży Ochrony Kolei oraz Wojsk Obrony Te-
rytorialnej. 

Więcej informacji: www.granice.targi.lublin.pl
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